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บทคัดยอ
ดุษฎีนิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคา
ของอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย (2) ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาของ
อุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย (3) ปจจัยบงชี้ที่สงผลตอการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรม
รองเทาในประเทศไทย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหตัวแบบเสนทาง
จากลูกคาที่เคยใชผลิตภัณฑตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย จํานวน 472 ตัวอยาง ประกอบ
กับการสัมภาษณเจาะลึก ผูบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ ดวยวิธีคํานวณหา IOC และทดสอบความนาเชื่อถือดวย
การหาคาสหสัมพันธดวยวิธีของครอนบัช
ผลการวิเคราะหพบวา กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย
ไดรับอิทธิพลรวมเชิงบวกจาก ความจงรักภักดีของลูกคา (E = 0.77) การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
(E = 0.59) การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (E = 0.35) การจัดการสวนประสมทางการตลาด
(E = 0.17) และความไววางใจของลูกคา (E = 0.08) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามลําดับ
ผลการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพพบว า ขั้ น ตอนการกํ า หนดกลยุ ท ธ ก ารสร า งภาพลั ก ษณ ต ราสิ น ค า ของ
อุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทยตองใชทุกองคประกอบรวมกัน ทั้งสินคา หีบหอ พนักงาน การสื่อสาร
ระหวางลูกคา ซึ่งเปนทิศทางที่ตองสื่อสารออกไปในทิศทางเดียวกัน การสรางภาพลักษณตราสินคาจําเปนต อง
ใชการพัฒนาที่ตอเนื่อง
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ABSTRACT
The aim of Dissertation: (1) To study the concept of the Strategies to build the Brand
Image of the footwear industry in Thailand (2) To study with the process in the Strategies to
build the Brand Image of the footwear industry in Thailand 3) To study the indication of the
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factors that affects the Strategies to build the Brand Image of the footwear industry in
Thailand.
In this study the researchers had mixed method. Using Quantitative research with
Path analysis in model from clients who have used the product brand in the footwear
industry in Thailand of 472 samples with depth interview. The questionnaire validated the
accuracy of a panel of 5 experts. To calculate the IOC and reliability testing with a
correlation with the Cronbach's alpha.
The results showed that the Strategies to build the Brand Image of the footwear
industry in Thailand Influenced by the positive as well. Customer Loyalty (E = 0.77)
relationship management with customers (E = 0.59) Integrated Marketing Communication
(E = 0.35) to manage the marketing mix (E = 0.17) and the Trust of customers (.E = 0.08)
was statistically significant, respectively.
Results of the research showed. Step the Strategies to build the Brand Image of the
footwear industry in Thailand must use all elements together, it sort of communication
between customers, employees package. This is the direction that needs to be
communicated in the same direction. Creating a brand image requires continued innovation.
Keywords: Strategy ,Brand image ,The footwear industry
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การเปดเสรีทางการคาเปนประเด็นที่สังคมใหความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานผลกระทบตอธุรกิจ
ในประเทศ การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community) นั้นยอม
สงผลตอสถานการณการแขงขันที่รุนแรงอยางหลีกเลี่ยงไมได ธุรกิจตางๆจําเปนตองปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจและความอยูรอดจากการแขงขันเสรีในระบบทุนนิยม ไมใชเพื่อการแขงขันในปจจุบันเทานั้น แตตอง
คํานึงถึงการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด วย สําหรับกลุมอุตสาหกรรมรองเทากับเปาหมายและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการเขาร วมการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวยเปาหมายหลัก 3
ดาน ไดแก การนําเขาวัตถุดิบหนังที่มีคุณภาพดี และราคาถูก จากประเทศเพอื่นบาน การสรางรายไดจากตรา
สินคา มาตรฐานผลิตภัณฑ การออกแบบและ เทคโนโลยีการผลิตที่ดีกวาประเทศเพื่อนบาน รวมไปถึงการ
ออกไปลงทุนในอาเซียน เชน กัมพูชาและพมา เพื่อประโยชนทางดานตลาด วัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน และภาษี
จากอาเซียน
การใหไดมาซึ่งเปาหมายขางตนธุรกิจจะตองมีการพัฒนา ดานวัตถุดิบใหมีคุณภาพที่ดี การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ ดานเทคโนโลยี และ วิจัยพัฒนา การพัฒนาทางดานการออกแบบและทักษะแรงงานใน
อุตสาหกรรม การพัฒนาดานการตลาดและการสรางภาพลักษณตราสินคาของอุตสาหกรรม หรือการสราง
ตราสินคา ถือเปนสิ่งที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอความอยูรอดของทุกธุรกิจในประเทศ
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ภาพลักษณตราสินคา (Brand image) แสดงถึงสินคาหรือบริการที่ทําใหเกิดความแตกตางภายใน
จิตใจของผูบริโภค ตราสินคาเปนสัญลักษณที่ถายทอดถึงคุณลักษณะ คุณประโยชน ความเชื่อและคุณคาของ
สินคาและบริการนั้นๆ ผูบริหารยุคใหมไดนําคําวา ภาพลักษณ (Image) มาพิจารณาเปนองคประกอบประการ
หนึ่งในการบริหาร ที่ ชว ยเอื้อใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางกาวหนาและมั่น คง และยิ่งไปกวานั้นในทางการ
บริหารธุรกิจยังอาจตีคาไดวาภาพลักษณของตราสินคา เปรียบเสมือนสินทรัพย (Asset) อันมีคาซึ่งยากจะ
ประเมินออกมาเปนตัวเลขทางบัญชีได (รุงรัตน ชัยสําเร็จ 2553) ดังนั้นคําวาภาพลักษณตราสินคา จึงสื่อ
ความหมายรวมถึงภาพลักษณทุกดานที่ประกอบขึ้นจากสวนตาง ๆ ของธุรกิจ และสามารถสงผลตอความ
เคลื่อนไหวของภาวะทางการตลาดของธุรกิจทั้งในทางตรงและทางออม เมื่อผลิตภัณฑมีภาพลักษณที่ดีชวยให
ผูบริโภคตองการสินคานั้น สงผลใหยอดจําหนายเพิ่มขึ้น และหากภาพลักษณของตัวองคกรดีดวยอีกสวนหนึ่ง
ยอมกอใหเกิดความเชื่อถือไววางใจชื่นชมและศรัทธา ทําใหสินคาอยูในตลาดไดอยางยั่งยืนและมีสวนครอง
ตลาด (Market share) สูง อุตสาหกรรมรองเทา เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีความสําคัญในระบบ
เศรษฐกิจเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตอยอดมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตวและอุตสาหกรรมฟอกหนัง สามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับหนังสัตวไดเปนอยางมาก ความสรางสรรคในออกแบบผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญในการสราง
มูลคา นอกจากนีอ้ ุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนังเปนอุตสาหกรรมใชแรงงานคนเปนหลักซึ่งมี แรงงานที่อยู
ในอุตสาหกรรมนี้คอนขางมาก จึงเปนอุตสาหกรรมที่เกิดการจางงานจํานวนไมนอย ดวยฝมือและความชํานาญ
ในการผลิต
จากเหตุผลดังกลาวขางตน การศึกษากลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคา ในอุตสาหกรรมรองเทา
ถือเปนสิ่งที่จําเปนในยุคปจจุบัน ทฤษฎีการสรางตราสิ นคามีแนวคิดที่แตกตางไปจากเดิมโดยตองทําความรูจัก
และเขาใจความตองการของผูบริโภคใหถูกตองตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปกวาการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ผานมา ทําใหเกิดความตองการและความคาดหวังตอสินคาและบริการที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว
เชนกัน ผูบริโภคมีความรูความเขาใจตอสินคาหรือบริการมากขึ้นและมีความไวตอราคา เนื่องจากมีเวลานอยลง
จึงตองการความสะดวกสบายมากขึ้น ตองการสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีการรับประกันคุณภาพ
ตองการสินคาหรือบริการที่ตรงใจมากขึ้นและมีสิทธิพิเศษ รวมทั้งตองการใหสินค าและบริการมีราคาที่ถูกลง
ดวย ดังนั้นธุรกิจจําเปนตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุมลูกคาเปาหมาย กล
ยุทธการตลาดที่เคยใชและประสบความสําเร็จในอดีตหรือปจจุบัน อาจไมสามารถใชไดผลดีอีกตอไปในอนาคต
ผูบริหารและนักการตลาดจําเปนตองคนหากลยุทธใหมๆที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสราง
ความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง การมีภาพลักษณของตราสินคาหรือบริการ ที่แข็งแกรงยังคงชวยเสริมสรางให
เกิดความไดเปรียบในการแขงในปจจุบันและในอนาคตได ถาภาพลักษณของตราสินคาที่แข็งแกรงดังกลาว
ไดรับการดูแลและบริหารอยางดี จะสามารถชวยใหตราสินคามีชวงชีวิตและชื่อเสียงที่ยาวนาน การศึกษาเรื่อง
กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย เกิดขึ้นเพราะผูวิจัยมีเปาประสงค
ในการคนหาปจจัยที่สรางความสําเร็จตอการสรางภาพลักษณอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทยในทัศนะของ
ผูบริโภค รวมกับการระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่อยูในวงการอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย โดย
มุงหวังวางานวิจัยดังกลาวจะสามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอผูที่สนใจและผูที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย ใหมีความสามารถในเชิงการแขงขันใหดียิ่งขึ้น ทันตอการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกอใหเกิดความยั่งยืนในการทําอุตสาหกรรมนี้ตอไป
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาของอุตสาหกรรมรองเทา ใน
ประเทศไทย
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2. เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการกําหนดกลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาของอุตสาหกรรมรองเทาใน
ประเทศไทย
3. เพื่อ ศึกษาถึงป จ จั ย บ งชี้ที่ ส ง ผลตอการสร างภาพลั ก ษณต ราสิ น คาในอุตสาหกรรมรองเทาใน
ประเทศไทย
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ผูวิจั ยไดทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวของ จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย ที่ห ลากหลาย อาทิ งานของ
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550); Kotler (2000); สุดาพร กุณฑลบุตร (2550); รุจาภา แพงเกษตร (2555);
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549); วิยะกานต ตันสุวรรณรัตน (2552); Bourdeau อางถึงใน เกศนภา ไลซานดรา ยะ
เสน, 2553: 30-34; เสรี วงษมณฑา (2541) แลวใชวิธีคัดกรองตัวแปรที่เกี่ยวของโดยอาศัยประสบการณตรง
ของผูวิจัยที่อยูในแวดวงธุรกิจ ผลิตและจําหนายสินคาอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย มาบูรณาการจน
สรางเปนกรอบแนวความคิดไดดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
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3. วิธีดําเนินงานวิจัย
ผูวิจัยใชเทคนิคการวิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) โดยอาศัย การวิจัย เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) จากผูบริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย จํานวน 5 ราย รวมกับ
การทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากกลุมลูกคาที่มีประสบการณในการซื้อรองเทาตรา
สินคาไทย โดยผลที่ไดมาใชในการอภิปรายรวมกัน
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 กลุมตัวอยางในการทําวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากลูกคามีประสบการณในการซื้อรองเทา
ตราสินคาไทยอาศัยการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยจับสลากจังหวัดที่เปนตัวแทนในแตละภาค จํานวน 6 ภาค
แบงตามสัดสวนจังหวัดในแตภาคไดดังนี้ (1) ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดลําปาง (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแกจังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดมหาสารคาม (3) ภาคกลาง ไดแก จังหวัดพิจิตร จังหวัด
อุทัยธานี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4) ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี (5) ตะวันตก ไดแก
จังหวัด นครปฐม (6) ภาคใต ไดแก จังหวัดพังงา และ จังหวัดระนอง และกรุงเทพมหานคร รวม 12 จังหวัด
กําหนดการเก็บขอมูลจังหวัดละ 40 ราย รวม 480 ราย เก็บขอมูลไดจริงไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 472 ราย
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กลุมตัวอยางจําแนกตามภาคที่ตองจัดเก็บ
ตารางที่ 1
จํานวนจังหวัดในภาค กลุม ตัวอยางทีจ่ บั สลาก รวมกลุม ตัวอยาง (จังหวัด)
ภาค
ได
(จํานวนตัวอยางทีต่ อง
(จํานวนกลุมตัวอยางทีเ่ ก็บ
จัดเก็บ)
ไดจริง)
ภาคเหนือ
9 (40)
จังหวัดลําปาง
1 (38)
ภาค
20 (40)
จังหวัดนครพนม
3 (40)
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดมหาสารคาม
ภาคกลาง
21 (40)
จังหวัดพิจิตร จังหวัด
3 (40)
อุทัยธานี และ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออก
7 (40)
จังหวัดปราจีนบุรี
1 (38)
ภาคตะวันตก
5 (40)
จังหวัด นครปฐม
1 (38)
ภาคใต
14 (40)
จังหวัดพังงา และ
2 (40)
จังหวัดระนอง
กรุงเทพมหานคร
1 (40)
1 (38)
รวม
77 (480)
12 (472)
หมายเหตุ จังหวัดที่ไดขอมูลไมสมบูรณ เกิดจากผูตอบแบบสอบถามตอบไมครบทุกขอคําถาม
3.1.2 กลุมผูใหขอมูลหลัก ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูบริหารระดับสูงที่ประกอบธุรกิจรองเทา
ตราสินคาไทย ที่เปน ผูประกอบการขนาดใหญ มีภาพลักษณเปนที่ยอมรับจากกลุมลูกคา และยินดีใหความ
รวมมือ สําหรับเกณฑการคัดกรองผูใหขอมูลหลักที่จะทําการสัมภาษณในเชิงลึกมีขั้นตอนอยูสองมิติดังนี้
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มิติของการเปนที่ยอมรับจากผูบริโภค ผูวิจัยทําการสํารวจ ผูที่ใชสินคารองเทาในประเทศไทย ดวย
การถามถึง ตราสินคาที่เขารูจักเปนอันดับที่ 1 จากขอคําถาม “เมื่อนึกถึง รองเทาแบรนดไทย ทานนึกถึงยี่หอ
ใด” จากการสํารวจลูกคา 2,500 คน นําขอมูลที่ไดมาจัดอันดับทีส่ ินคาที่เปนที่นิยม 10 อันดับแรก
มิติของการใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการติดตอ ผูบริหารในอุตสาหกรรมรองเทา
ในประเทศไทย ตามลําดับความนิยมจากการสํารวจ หากผูบริหารในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทยสนใจ
ใหความรวมมือในการเขาสัมภาษณจะทําการนัดหมายเพื่อสัมภาษณเชิงลึกตอไป กําหนดจํานวนผูใหสัมภาษณ
ทั้งสิ้น 5 ราย ใชวิธีรวบรวมขอมูลโดยอาศัยการสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview)
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.2.1 เครื่องมือการวิจัยในเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถามที่ผานการทบทวนวรรณกรรมและปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 9 ตอน ดังนี้ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม มีลั กษณะเป น คําถามปลายป ด แบบเลื อกตอบ จํา นวน 5 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
สถานภาพ วุฒิการศึกษา และอาชีพ (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบเลือกตอบ จํานวน 3 ขอใหญ 10 ขอยอย โดยสอบถามเกี่ยวกับ รูปแบบการ
ใชชีวิต พฤติกรรมการรับรูขาวสารเกี่ยวกับตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาไทย และ พฤติกรรมการซื้อตรา
สินคารองเทาไทย (3) ขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการสวนประสมทางการตลาด เปนแบบสอบถามเปนมาตรสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ 9 ขอ ดานราคา 7
ขอ ชองทางการจัดจําหนาย 12 ขอ ดานสงเสริมการตลาด 9 ขอ รวม 37 ขอ (4) ขอคําถามเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร เป นแบบสอบถามเป นมาตรส วนประมาณคา 5 ระดับ ขอคําถาม
ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ การโฆษณา 6 ขอ การประชาสัมพันธ 6 ขอ การสงเสริมการขาย 5 ขอ การตลาด
เชิงกิจกรรม 5 ขอ การขายโดยพนักงานขาย 6 ขอ และ การตลาดทางตรง 6 ขอ รวม 34 ขอ (5) ขอคําถาม
เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธกับลูกคา เปนแบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ขอคําถาม
ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ ความสามารถในการรูจักลูกคา 3 ขอ และความสามารถในการดําเนินการเพื่อสราง
ความสัมพันธภาพที่ดี 6 ขอ รวม 9 ขอ (6) ขอคําถามเกี่ยวกับความไววางใจของลูกคา เปนแบบสอบถามเปน
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ ความไววางใจในตัวสินคา 3 ขอ และ
ความไววางใจในการตอบสนองความตองการ 3 ขอ รวม 6 ขอ (7) ขอคําถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของ
ลูกคาเปนแบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ การแสดง
ตัวเปนผูรวมคา 3 ขอ และความหนักแนนในสิ่งที่ตนชอบ 3 ขอ ดานการแสดงตัว 3 ขอ และการแสดงความ
เชื่อมั่นในตราสินคา 3 ขอ รวม 12 ขอ (8) ขอคําถามเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณธุรกิจ เปนแบบสอบถามเปน
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ ประโยชนตอสวนตัว 5 ขอ และ
ประโยชนตอสังคมและบริบทแวดลอม 5 ขอ รวม 10 ขอ (9) ขอคําถาม ปลายเปดเกี่ยวกับ กลยุทธการสราง
ภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย เปนคําถามปลายเปด ถามใน 2 ประเด็นคือ (9.1)
ทานคิดวาปจจัยเพื่อความสําเร็จของกลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศ
ไทย แสดงเหตุผลประกอบ (9.2) ภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย มีจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคในแงใดบางตามทัศนะของทาน
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3.1.2 เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคา
ของอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย โดยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง นําผลที่ไดจากการวิจัยเชิง
ปริมาณนําเสนอผูบริหารกอนที่จะขอนัดเขาสัมภาษณและหาขอสรุปรวมกัน
3.3 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยเนนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในสวนของแบบสอบถามดังนี้ การหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา และตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาร ว มกั บ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร วม 3 ท า น
ตรวจสอบความครอบคลุมตามองคประกอบที่กําหนด และพิจารณาประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถาม
แตละขอกับนิยามศัพทเฉพาะ หลังจากนั้นวิเคราะหดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (alpha coefficient) ดวย
วิธีของครอนบัช ไดดังนี้ พบวาคาที่จากการวิเคราะหตัวแปร การจัดการสวนประสมทางการตลาด อยูในชวง
0.83-0.92 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร อยูในชวง 0.89-0.94 การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
0.86-0.93 ความไววางใจ อยูในชวง 0.86-0.90 ความจงรักภักดีของลูกคา อยูในชวง 0.82-0.92 และ การ
สรางภาพลักษณธุรกิจ อยูในชวง 0.86-0.90 ดังนั้นแบบสอบถามดังกลาวจึงมีคาความเชื่อถือไดที่จะนําไปเก็บ
ขอมูลตอไป
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.4.1 สวนของการวิจัยเชิงประมาณ ใชสถิติสรุปอางอิง เพื่อตอบสมมติฐาน ดวยการวิเคราะห
เสน ทาง (Path analysis) โดยอาศัยรูปแบบความสั มพัน ธโครงสรางเชิงเสนหรือ โมเดลลิส เรล (Linear
Structural Relationship Model or LISREL Model) โดยใชหลักการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง (SEM)
ดวยโปรแกรม LISREL หาคาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) คาอิทธิพลทางออม (Indirect Effect) และคา
อิทธิพลรวม (Total Effect) ผูศึกษาตองการศึกษา กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรม
รองเทาในประเทศไทย มีการคนหาองคประกอบของแตละตัวแปรดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis ) ในตัวแปรแตละตัว
3.4.2 สวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยนําผลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด ในแบบสอบถาม
และผลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก แบบไมมีโครงสรางจากผูบริหาร มาสรุปรวมกัน และแยกประเด็น
เพื่อการกลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย ในลักษณะของการ
พรรณนาขอมูล โดยอาศัยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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4. ผลการวิจยั
4.1 การวิเคราะหสถิติพรรณนา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.98) มีอายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ36.02)
มีสถานภาพ โสด (รอยละ 63.56) การศึกษาระดับต่ําวาปริญญาตรี (รอยละ 54.66) มีอาชีพรับราชการ
(รอยละ 49.58)
พฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม พบวา รูปแบบการใชชีวิตของผูตอบแบบสอบถามในการ
ซื้อรองเทา สวนใหญ ไมไดใหความสําคัญกับตราสินคาเปนพิเศษ แตเลือกใชตามความเหมาะสม (รอยละ
57.63) และสวนนอยที่ ใหความสํา คัญกับสินคา ที่มีตราสินคาตางประเทศเทานั้น (รอยละ 2.97) สําหรับ
กิจกรรมที่สนใจในยามวางอันดับมากที่สุดไดแก การเลนอินเตอรเน็ต (รอยละ 35.17) การรับรูขอมูลขาวสาร
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เกี่ยวกับตราสินคารองเทาไทยผานชองทางการสื่อสารการตลาด ผานทางการโฆษณา (รอยละ 63.98 ) แหลง
ขาวสารที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาไทยมาก ในสามลําดับแรกไดแก อินเตอรเน็ต(รอยละ 33.47) จากคํา
บอกกลาวจากเพื่อน/คนรูจัก (รอยละ 25.42) โทรทัศน/วิทยุ (รอยละ 18.64)
สาเหตุหลักที่จะทําใหผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อตราสินคารองเทาไทย ในสามลําดับแรกไดแก
คุณภาพของสินคา (รอยละ 26.27) รูปแบบและการออกแบบ (รอยละ 18.64) และ ความสามารถในการ
นําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน (รอยละ 16.53)
สถานที่เลื อกซื้อสิ น คารองเทาไทยของผู บ ริ โภคในสามลํ าดับแรกไดแก ห างสรรพสิ น คา (รอยละ
63.56) รานรองเทาที่มีชื่อเสียง (รอยละ 12.29) งานแสดงสินคา (รอยละ 11.02) นอกจาการซื้อสินคาเพื่อ
ตนเองแลว ผูตอบแบบสอบถามจะซื้อสินคารองเทาไทย ใหบุคคลตอไปนี้ตามลําดับ เพื่อนครอบครัว/ญาติ
(รอยละ 53.39) คูรัก/แฟน (รอยละ 21.19) เพื่อน/เพื่อนรวมงาน (รอยละ 18.64)
ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ สิ นคารองเทาไทย ในสามลํ าดับ แรกไดแก ตนเอง (รอยละ 62.29)
ครอบครัว/ญาติ (รอยละ 14.41) เพื่อน/เพื่อนรวมงาน (รอยละ 13.56) งบประมาณโดยเฉลี่ยในการซื้อ
สินคารองเทาไทย อยูที่ 201-300 บาท (รอยละ 35.59) และชวงวันในสัปดาหที่ผูตอบแบบสอบถามคิดวา
เหมาะสมตอการซื้อ สินคารองเทาไทยนั้นไมมเี วลาที่แนนอน (รอยละ 47.03) สวนลําดับรองลงมาไดแกในช วง
วันหยุด (รอยละ 40.25)
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4.2 ผลการวิเคราะหสถิติสรุปอางอิง
เพื่อคน หากลยุทธการสร างภาพลั กษณตราสิ น คาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย ผลการ
วิเคราะหสามารถสรุปเปนแผนภาพและตารางดังตอไปนี้

แผนภาพที่ 2 กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย ตัวแบบหลังปรับ
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ตารางที่ 2
การวิเคราะหคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากปรับแกโมเดล
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ
คาดัชนีทวี่ ัดได
ผลการพิจารณา
Chi-square/df
< 3.00
2.60
ผานเกณฑ
CFI
≥ 0.95
0.99
ผานเกณฑ
GFI
≥ 0.95
0.95
ผานเกณฑ
AGFI
≥ 0.90
0.90
ผานเกณฑ
RMSEA
< 0.05
0.038
ผานเกณฑ
SRMR
< 0.05
0.036
ผานเกณฑ
เมื่อพิจารณาคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดล จากตารางที่ 4.37 พบวา โมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลื นกับขอมูลเชิงประจักษทั้ง 6 ดัชนี ผานเกณฑ การยอมรับ คือ Chi-square
= 298.94 ,
Chi-square/df. = 2.60 , CFI = 0.99, GFI = 0.95, AGFI = 0.90, RMSEA = 0.038 และ SRMR = 0.036
ตารางที่ 3
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กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย
ปจจัยผล ความไววางใจของ
ความจงรักภักดีของ การสรางภาพลักษณธรุ กิจ
IMAGE
ลูกคา TRUST
ลูกคา LOY
2
2
(R =0.94)
(R =0.72)
(R2=0.81)
ตัวแปรเหตุ
DE IE TE
DE IE
TE
DE
IE
TE
สวนประสมทางการตลาด
0.27
0.27 0.19
0.19
0.17 0.17
FOURP
4.23
4.23 4.29
4.29
3.98 3.98
การตลาดแบบครบวงจร
0.16
0.16 0.44
0.44
0.35 0.35
IMC
3.86
3.86 8.52
8.52
6.62 6.62
ความสัมพันธกับลูกคา
0.72
0.72 0.42
0.42 0.21 0.38 0.59
CRM
13.93
13.93 7.68
7.68 8.81 6.62 10.21
ความไววางใจของลูกคา
0.08
0.08
TRUST
1.98
1.98
ความจงรักภักดีของลูกคา
0.77
0.77
LOY
11.74
11.74
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * p <0.05, ** p<0.01

ผลการวิเคราะหพบวา กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย
ไดรับอิทธิพลรวมเชิงบวกจาก ความจงรักภักดีของลูกคา (E = 0.77) การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (E =
0.59) การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (E = 0.35) การจัดการสวนประสมทางการตลาด (E = 0.17)
และความไววางใจของลูกคา (E = 0.08) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่การความจงรักภักดีของลูกคา
ไดรับอิทธิพลรวม เชิงบวกจาก การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (J =0.44) การบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา (J =0.42) และการจัดการสวนประสมทางการตลาด (J =0.19) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความ
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จงรักภักดีของลูกคา ไดรับอิทธิพลรวม เชิงบวกจาก การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (J =0.72) การจัดการ
สวนประสมทางการตลาด (J =0.27) และ การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (J =0.16) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
4.3 ผลการวิเคราะหจุดแข็งจากภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย
ในทัศนะของผูบริโภคพบวา จุดแข็งอยูในเรื่องราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพของรองเทา เนื่องจาก
สามารถหาวัตถุดิบในประเทศไดไมยาก และลูกคาสวนใหญมีความมั่นใจในตัวสินคาในความทนทาน
จุดออนที่สําคัญตอภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย ในทัศนะของผูบริโภค
พบวา เกิดจากการออกแบบที่ลาสมัย และการออนการประชาสัมพันธทําใหลูกคาบางสวนมีทัศนคติวาสินคา
ดังกลาวมีคุณภาพไมทัดเทียมกับคูแขงจากตางประเทศ
ในดานโอกาสที่สําคัญตอภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย ในทัศนะของ
ผูบริโภคพบวา เกิดจากการเกิดตลาดใหมอยางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งลูกคากลุมใหมมีแนวโนมที่จะ
นิยมสินคาไทย ประกอบกับการสรางกระแสการสรางคานิยมใชของไทยของคนในชาติ
สวนอุปสรรค ที่สําคัญตอภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย ในทัศนะของ
ผูบริโภคพบวา เกิดจากคานิยมลูกคาบางสวนที่นิยมของจากตางประเทศ การกระจายสินคาที่ยังไมทั่วถึง และ
คูแขงรายใหญที่มาจากประเทศจีน
4.4 ผลการวิเคราะหจากการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ไดขอสรุปโดยสังเขปดังนี้
4.4.1 ปจจุบันเปนยุคที่ผูบริโภคเปนใหญ การคิดแบบเดิมที่มุงเนนการผลิตไปยังตัวสินคา และทําการ
ผลิตแบบ Mass Product กําลังถูกทาทาย ของที่ตนทุนการผลิตถูก แตไมโดนใจผูบริโภค ก็ไมอาจสรางกําไร
ใหแกกจิ การ ดังนั้น การสรางความเชื่อมั่นใน อัตลักษณ และเอกลักษณในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย
จึงมีความสําคัญ แนวที่ทางสําคัญไดแกการปรับเปลี่ยน โลโกสินคา มีการสรางเรื่องเลาในตราสินคา เพื่อสราง
การจดจําในตัวลูกคา กอนที่จะมาพัฒนาตัวสินคา
4.4.2 กลยุทธ การมุงเนนที่การขายของถูกเพีย งอยางเดียวไมเพียงพอ หากจําเปนตองเปลี่ยนชื่อ
บริษัท ปรับโลโกสินคา ใหดูทันสมัย สรางเรื่องราวของตัวสินคา ต องมีการวางแผนและใช IMC เขามาชวย
ประชาสัมพันธ ตราสินคา ใหอยูในใจผูบริโภคใหไดเสียกอน ขณะนี้ อุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย ไม
สามารถขยายตลาดออกไปไดไกล เมื่อเทียบกับตราสินคาตางประเทศ ก็เพราะ แรกเริ่มบริษัท มุงเนน รับจาง
ผลิต และเนนทําแตสินคาราคาถูก ซึ่งอาจจะเหมาะกับคนในยุคหนึ่ง แตไมสามารถผลักดันการเติบโตที่ยั่งยืน
กับบริษัทได ดังนั้น แนวคิดใหมของการภาพลักษณตราสิน คา ในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทยจึงมี
ความสําคัญในแงของการพัฒนาตราสินคา ออกไปสูกับตราสินคาจากตางประเทศ อีกทั้งเปนการเตรียมตัวเพื่อ
รับการแขงขันหลังการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกดวย
4.4.3 การปรับวิสัยทัศนองคการใหกลืนลงไปยังตัวผลิตภัณฑมีการวางแผนเรื่องการหาชองทางใชสื่อ
ซึ่งมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นการใชสื่อที่เหมาะสมมีการวางแผนลวงหนาจะทําใหบริษัทสามารถประหยัดรายไดใน
การประชาสัมพันธมากกวาการทํางานแบบไรแผน ประชาสัมพันธแบบงานประจําวัน การใหความสําคัญกับ
หีบหอบรรจุภัณฑมีแนวโนมที่สําคัญมากยิ่งขึ้น หีบหอตองสามารถเลาเรื่องและสะทอนบุคลิกของลูกคา ใหเขา
พบความชัดเจนและสามารถปรับเขาหากันระหวางตัวลูกคากับตัวสินคาไดจากหีบหอบรรจุภัณฑ
4.4.4 การจัดสรรงบวิจัยทุกป เพื่อติดตามผูบริโภค มีความสําคัญในการสรางความนิยมใหติดอันดับใน
ใจของผูบริโภค ดังนั้น บริษัทจําเปนตองรูจักลูกคา หากบริษัทรูจักลูกคา รูจักความตองการ บริษัทจะสามารถ
ผลิตสินคาที่ไมลาสมัย ตรงความตองการ ตัดปญหาเรื่องสินคาคงคางไปได เนื่องจากความตองการของลูกคามี
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ลักษณะเปนพลวัตร ดังนั้นการผลิตสินคาของบริษัทจึงตองมีความเปนพลวัตรไปดวย ความลาสมัยคืออุปสรรค
สําคัญ ในอุตสาหกรรมรองเทาไทย ดังนั้นการพัฒนาสินคาใหทันสมัย ตามทัศนะของลูกคา จึงเปนสิ่งสําคัญ
การลงทุนในงบวิจัยในสวนลูกคาจึงตองเนนใหมาก
4.4.5 การต อยอดธุ ร กิจ ธุร กิจ ชั้ น นําในยุ คป จ จุ บั นเน นการการพัฒ นาสิ นค าให ถูก ทิศทางแล ว ใช
หลักการตอยอดตามความตองการของลูกคา แมโครงสรางบริษัทจะเปนอนุรักษนิยมอยูบาง สืบเนื่องมาจาก
วัฒนธรรมองคการ ทีม่ ุงเนนความชาแตวามั่นคง หัวใจพื้นฐานของบริษัทคือตัวสินคา ตองคุณภาพดี ใสสบาย มี
ราคาคุมคา ใสจุดขายที่ความหลากหลาย มีความเปนพลวัตร มองสินคาแลวดูมีเรื่องราว มุงเนนที่สินคาแสวง
คน ไมใชคนแสวงหาสินคา การประชาสัมพันธ บริษัทเนนทั้งตัวสินคาควบคูไปกับการทํา CRM ทางบริษัทมี
การจัดตั้งผูจัดการแผนกตราสินคา โดยเนนการทําวิจัย เปดชองทางออนไลน จัดทํา ประชาสัมพันธตลอดทุก
เดือนเพื่อกระตุนการรับรู และพยายามใหตราสินคาเขาไปอยูในใจของผูบริโภค บริษัทมีวิสัยทัศนที่เนนการ
บอกตอแบบปากตอปาก ถึงคุณภาพของสินคา โดยอาศัยกลุมผูบริโภคของบริษัท
4.4.6 บริษัทมุงเนน Brand Vision และ Brand Communication เนนการสรางคุณคาในตราสินคา
เนนการทําทีมในบริษัท สิ่งเหลานี้จะชวยสรางความชัดเจนของบริษัทลงไปยังตัวสินคา การทําใหสินคามีความ
ชัดเจนในสายตาของผูบริโภคก็คือการประกาศตัวตนในใจเขา สวน การใชสวนประสมทางการตลาดถือเปน
ปจจัยสนับสนุน
4.4.7 ยุคที่การแขงขันรุนแรงนี้ การมีพันธมิตรถือเปนภารกิจที่สําคัญเชนกัน ปจจุบันกอนจะพัฒนา
สินคาบริษัทจะมองเรื่องการวางแผน โดยมุงเนนไปยังผูขาย ควบคูไปกับ ซัพพลายเออร และผูซื้อสินคา กล
ยุทธที่บริษัทมุงเนนคือ ความพอเพียง โตชา แตมั่นคง บริษัทตองใจจะอยูอยางมีความสุขไปทุกๆ วั น อยูกับ
พนักงานอยางมีความสุข อยูกับผูขายอยางมีความสุข บริษัทจะไมยอดโตไว หากมันจะบั่นทอนความสุขในการ
ทํางาน
4.4.8 บริษัทจะไมการทําสงครามเรื่องราคา บริษัทตั้งราคาในแบบของบริษัท ราคาที่ไมแพงเมื่อเทียบ
กับคุณภาพของสินคา เรื่องเหลานี้ลูกคาจะเปนผูตัดสิน ราคาคือสิ่งที่ลูก คาพึงพอใจจะจาย ยังมีรองเทาที่ราคา
แพงกวาบริษัทอีกหลากหลายยี่หอ แตราคาที่เหมาะสมยอมอยูในใจของผูบริโภค บริษัทไมมีนโยบายเปนบริษัท
มหาชน เพราะบริษัทไมสามารถโตแบบสมดุลไดหากตองเอาใจทั้งลูกคาและผูถือหุน การเปนบริษัทมหาชนจะ
ทําใหบริษัทหลุดจากการเปนครอบครัว วิสัยทัศนที่บริษัทมีคือการสรางชื่อเสียงจากการทํางานมากกวากําไรที่
ไดจากตัวเงินหรือมูลคาหุน
4.4.9 ขณะนี้บริษัททํางานเชิงรุกไปยังการคัดพนักงานโดยเขาไปรวมทํา MOU กับมหาวิทยาลัยใหเขา
ไดมีโอกาสฝกงานกับทางบริษัท บริษัทจะถายทอดองคความรูให และคอยสังเกต ดาวเดน ในการทํางานเพื่อให
เขาไดมีโอกาสมาเปนพนักงานของบริษัทในอนาคต บริษัทเนนการมีพนักงานไมมาก แตเนนการตั้งเงินเดือนให
สูง เหมาะสมกับตําแหนง เนนการทํางานที่อบอุนสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท
4.4.10 ภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทยเนนการสรางภาพลักษณ ในทุก
องคประกอบรวมกัน ทั้งสินคา หีบหอ พนักงาน การสื่อสารระหวางบริษัทและลูกคารมกันจึงเปนภาพลักษณ
ไมใชแคเนนที่ตราสินคา ซึ่งเปนแคองคประกอบหนึ่ง แตภาพลักษณจะเกี่ยวพันถึงผูบริโภค และการสื่อสารที่
บูรณาการเขาเปนเนื้อเดียวกั น การทําธุรกิจตองมองไปยังใจของลูกคา เมื่อ บริษัทจะซื้อรองเทาสักคูหนึ่งกับ
เงินที่เสียไป ทําอยางไรใหเกิดความรูสึกวาคุมคา และคงทน สถานที่จําหนายก็มีความสําคัญ เหมาะกับสินคา
หรือไม การตกแตงรานยอมไมเกิดคุณประโยชนหากลูกคาไมเขา ในยุคโลกาภิวัตน บริษัทกําลังเผชิญกับคูแขง
จากตางประเทศมากยิ่งขึ้น สวนแบงการตลาดของบริษัทถูกทาทาย การรักษากลุมลูกคา จําแนกระดับความ
ไววางใจ และความจงรักภักดีถือเปนสิ่งที่สําคัญและจะเปนทิศทางในการวางกลยุทธทางการตลาด
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วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาของอุตสาหกรรม
รองเทาในประเทศไทย การสรางภาพลักษณ ตราสินคาของอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทยขึ้นอยูกับการ
ใหความสําคัญในตัวลูกคา โดยเนนความรวดเร็วและถูกตองในการตอบสนองการใหบริการแบบทันทีทันใด
สอดคลองกับแนวคิดของ (Sjoberg, 2002) ที่เสนอวา ความตองการของลูกคาจะตองรวดเร็วและถูกตอง
โดยเฉพาะการตอบสนองแบบใหบริการหรือตอบสนองกับลูกคาทันที มีการเชื่อมโยงระบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ลูกคา ภาพลักษณตราสินคาของอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย อาศัยทุกองคประกอบรวมกัน ทั้งสินคา
หีบหอ พนักงาน การสื่อสารระหวางบริษัทและลูกคารมกันจึงเปนภาพลักษณ ไมใชแคเนนที่ตราสินคา ซึ่งเปน
แคองคประกอบหนึ่ง แตภาพลักษณจะเกี่ยวพันถึงผูบริโภค และการสื่อสารที่บูรณาการเขาเปนเนื้อเดียวกัน
สอดคลองกับแนวคิดของ Pokorski (1995) ที่เสนอวา ภาพลักษณเกิดจากความชอบและพฤติกรรมของลูกคา
การสรางและพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกคา การยกระดับการบริการลูกคาที่ดีกวา สรางความภักดีของลูกคา
สรางผลประโยชนที่แนนอน ดึงดูดลูกคาทั้งเกาและใหมโดยการติดตอสื่อสารโดยตรง เพิ่มโอกาสในการสราง
ยอดขายตอลูกคาแตละราย ลดตนทุนในการหาลูกคาใหม ชวยใหองคการเตรียมพรอมกับสถานการณที่ไม
คาดคิด การแบงขอมูลทั่วทั้งองคการทําใหเกิดภาพรวมที่สมบูรณของลูกคา เลือกกลุมเปาหมายไดถูกตอง การ
ใหบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บูรณาการสัมพันธภาพกับลูกคา เขาดวยกัน ไดในสิ่งที่ตรงกับความตองการของ
พวกเขามากยิ่งขึ้น สะดวกประหยัดเวลาและคาใชจาย ไดรับ ขอมูล ที่ดี ลูกคาไดรับความพึงพอใจจากการ
บริการที่ดีในระยะยาว
วัต ถุป ระสงคที่ 2 เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการกําหนดกลยุ ทธการสร างภาพลั กษณตราสินคาของ
อุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย ขั้นตอนการการกําหนดกลยุทธการสร า งภาพลั กษณต ราสิ น คา ของ
อุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทยตองเริ่มตนที่การทําวิจัยเพื่อใหรูจักความตองการของลูกคา สอดคลองกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550); สุดาพร กุณฑลบุตร (2550); รุจาภา แพงเกษร (2555) ที่
เสนอวา ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และการสรางภาพลักษณจําเปนตองเนนไปที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อสนองความตองการของลูกคาในอนาคต โดยอาศัยการใช IMC ในการให
ขอมูลลูกคาดังที่ ธีรพันธ โลหทองคํา (2552) เสนอวา ขอมูลขาวสาร (information) โฆษณามีหนาที่ทําให
ลูกคากลุมเปาหมายไดรับรูถึงสินคาที่เขามาในตลาด ทําใหทราบถึงคุณลักษณะและคุณประโยชนของสินคา
รวมทั้งชวยใหเกิดความคิดเชิง บวกตอภาพลักษณของตราสินคาโฆษณา คือรูปแบบการสื่อสารที่มีศักยภาพใน
การขาถึงมวลชนไดมากในคราวเดียวและหากเทียบกับจนทุนคาใชจายตอหัวนั้นถือสาเปนคาใชจายที่ต่ํามาก
โฆษณาเป ด ทางให ก ารแนะนํ า สิ น ค า ใหม ใ นตลาดทํ า ได ง า ยขึ้ น และช ว ยเพิ่ ม ความต อ งการของลู ก ค า
กลุมเปาหมายสําหรับสินคาที่มีขายอยูในทองตลาดอีกดวย รวมทั้งยังชวยใหขอมูลทั้งหมดเพื่อโฆษณาสินคา
และเพื่อลู กคากลุ มเป าหมาย นอกจากนี้ ยังตองมุงเนนไปที่การทํา การจั ดการลู กคาสั มพันธ ดังที่ Macer
(2000) เสนอวาการจัดการลูกคาสัมพันธหรือ CRM (Customer Relationship Management)จะเกี่ยวของ
กับการสรางความสัมพันธกับลูกคาและผูที่มีโอกาสจะมาเปนลูกคาดวยการสรางความเขาใจในความตองการ
ของลูกคา และการตอบสนองดานผลิตภัณฑและการบริการผานชองทางตางๆที่เปนประโยชนตอธุรกิจใน
ปจจุบันโดย CRM คือวิธีการใดๆก็ตามที่พยายามจะดึงเอา Customer Value ออกมาเรื่องของ Life Time
Customer Value หรือคุณคาแหงลูกคาในระยะยาว โดยการสรางพัฒนาเพิ่มพูนความสัมพันธเฉพาะตัว
เฉพาะคนหรือเฉพาะกลุมกับลูกคา เพื่อสรางมูลคาลูกคาระยะยาว Customer Life Time Value สูงสุด
สอดคล อ งกั บ ชั ย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) ที่ เ น น ว า CRM มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การสร า งและรั ก ษา
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ความสัมพันธอยางตอเนื่องในระยะยาวนานกับกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อที่จะทําใหลูกคาเกิดความพอใจและ
จงรักภักดีอยูกับธุรกิจใหนานที่สุดจนกวาธุรกิจหรือลูกคาจะสูญไป
วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาถึงปจจัยบงชี้ที่สงผลตอการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรม
รองเทาในประเทศไทย ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรม
รองเทาในประเทศไทย ในทัศนะของผูบริโภค ไดรับอิทธิพลรวมเชิงบวกจาก ความจงรักภักดีของลูกคา มาก
ที่สุด สอดคลองกับ แนวคิดของ สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒ นวงศ (2550) ที่เสนอวา ความ
จงรักภักดีของลูกคาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง และผูสรางกําไรระยะยาวอยางยั่งยืน และแนวคิดของ สุภาวดี ล้ํา
สกุลวงศ (2552) ที่เสนอวาความภักดีของลูกคา เปน ความเกี่ยวของหรือความผูกพันที่มีตอตราสินคา รานคา
ผูผลิต การบริการหรืออื่นๆ ที่อยูบนพื้นฐานของทัศนคติที่ชอบพอ หรือการสนองตอบ ดวยพฤติกรรมการรวม
กิจกรรมทางการตลาด
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. เพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืนในธุรกิจ อุตสาหกรรมรองเทา การวางกลยุทธการสรางภาพลักษณ
ตราสิ นคา ถือวามีความสํ าคัญ ทั้งในอนาคต ธุรกิจ อุตสาหกรรมรองเทา ไทย จะถูกทาทายอย างมากใน
สภาวการณแขงขัน กิจการที่เอาใจใสที่จะเติบโตอยางยั่งยืนตองสนใจไปที่ความเปนพลวั ตรของลูกคา ศึกษาถึง
ความตองการที่แทจริงของลูกคา ใหตัวสินคาเขาไปอยูในใจของลูกคา ทําธุรกิจเชิงรุก ไมใชตั้งรับ
2. ความจงรักภักดีของลูกคา ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตออนาคตอุตสาหกรรมรองเทา ไทยผลจาก
การวิจัยพบวาความจงรักภักดีของลูกคา ไดรับอิทธิพลรวม เชิงบวกจาก การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
การจัดการสวนประสมทางการตลาด และ การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองบูรณาการความสัมพันธของลูกคา การจัดการสวนประทางการตลาด
และการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรใหเปนเนื้อเดียวกัน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสรางเอกลักษณ และอัต
ลักษณในตัวสินคาใหปรากฏ
3. ปจจัยที่มีผลตออนาคตอุตสาหกรรมรองเทาไทยอีกประการหนึ่งก็คือ การบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา ในการทําการตลาดเพื่อสรางภาพลักษณสินคายุคใหม การบริหารความสัมพันธกับลูกคา จะชวยใหเกิด
การรูจัก รัก และยอมรับในตัวสินคา คุณภาพตัวสินคาจะถูกเลาเรื่องผานแบบปากตอปาก และตัวลูกคาที่ไดรับ
การบริหารความสัมพันธกับลูกคา จะมีความจงรักภักดีตอสินคาสูง ก็จะพรอมเปนคูคา ไปพรอมกับการเปน
ลูกคา
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. การเก็บขอมูล การวิจัยครั้งนี้ขอมูลที่ได จากการสุมตัวอยางประชาชนบางจังหวัดของแตละภาค
เทานั้น หากมีผูสนใจตอยอดจะทําการศึกษาในเชิงปริมาณที่มากขึ้น โดยเก็บขอมูลจากลูกคาทั่วประเทศก็
อาจจะไดขอสรุปที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ในสวนการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมุงเนน สัมภาษณเจาะลึกกับผูบริหารระดับสูงในบริษัทที่มีสวน
แบงการตลาดสูง เพราะเปนแบรนด ที่อยูในความนิยมของลูกคา ความจริง แลว กลยุทธของผูประกอบการ
รองเทาขนาดเล็กอาจจะมีแนวคิด และวิธีการที่แตกตางกันออกไป ผูที่สนใจอาจจะลงไปเก็บขอมูลในสวนนี้ได
3. งานวิจัยครั้งนี้เนน กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย
ไมไดศึกษากลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทา จากตางประเทศที่เขามาจําหนายใน
ประเทศไทย ดังนั้นมิติในเชิงเปรียบเทียบจึงยังไมปรากฏ ผูที่สนใจจะศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบก็สามารถนํา
แนวคิดดังกลาวไปตอยอดไดเชนกัน
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4. การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเปนแบบภาคตัดขวาง หากผูสนใจตอยอดจะศึกษาแบบชวงเวลาเพื่อศึกษา
ความคงเสนคงวาของผลที่ไดก็จะทําใหเกิดองคความรูที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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