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การศึกษาเรื อง กลยุทธ์การตลาดแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยในตลาดเออีซี มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือศึกษา
1) ลักษณะธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มสําเร็ จรู ปไทยทีดําเนินการในตลาด AEC 2) ระดับกลยุทธ์การตลาดสําหรับ
ธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และ 3) องค์ประกอบธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ ม
ไทยและทุ นปั ญ ญาสํา คัญที เป็ นปั จจัยที มี อิท ธิ พลต่อ กลยุทธ์ การตลาดสํา หรั บธุ รกิ จ เครื องนุ่ ง ห่ มไทยสู่ ตลาด
อาเซียน 4) รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปั จจัยด้านข้อมูลธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มไทย และทุน
ปัญญาทีส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชมเศรษฐกิจอาเซี ยน
เครื องมื อ ที ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ งมี ค่าความเชื อมันเท่ า กับ 0.9518 และ
0.9583 ซึ งเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสําเร็ จรู ปที ส่ งออก
ไปสู่ ตลาดอาเซี ยนเฉพาะประเทศสิ งค์โปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซี ย และกัมพูชา จํานวนทัVงสิV น 940 ราย การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลครัVงนีV ได้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS version 16.0 และ AMOS version 6.0 โดยใช้ค่าสถิติอนั
ได้แก่ การแจกแจงความถี (Frequency Distribution) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลียเลขคณิ ต (Arithmetic
Mean) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) และ
เทคนิ คการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM)
ผลการวิจยั พบว่า ธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยเป็ นวิสาหกิจขนาดกลาง มีหุ้นส่ วนทางธุ รกิจ ระยะเวลา
ดําเนิ นกิจการเฉลีย 12-19 ปี ประเทศทีทําการตลาดสู งสุ ดในอาเซี ยนคือสิ งค์โปร์ ผลิตภัณฑ์แฟชันเครื องนุ่ งห่ ม
ไทยประเภทเสืV อผ้าที ผลิตหรื อจําหน่ ายสู งสุ ด โดยส่ วนใหญ่จะมีบริ ษทั ลูกทีตัVงอยู่ในประเทศอาเซี ยน การเข้าสู่
ตลาดในประเทศอาเซี ยนด้วยวิธีการส่ งออกผ่านตัวแทนจําหน่ ายมากทีสุ ด ผลการดําเนิ นกิจการในปั จจุบนั เมือ
เที ยบกับปี ที ผ่านมาเฉลี ยกําไรเพิ มขึVน 6.81% เมือเที ยบกับปี ที ผ่านมา และมีการคอรั ปชันโดยเจ้าหน้าที และ
บริ ษทั เอกชนอยู่ในระดับปานกลาง ธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยมีทุนปั ญญาในระดับมาก ( x =3.65)ทัVงด้าน

โครงสร้าง ด้านทุนมนุ ษย์ ( x =3.65) และโดยรวม รวมถึงมีการวางกลยุทธ์การตลาดในระดับมากทัVงด้านความ
สะดวกในการซืV อ ด้าน การสื อสาร ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค และโดยรวม
รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิ งสาเหตุของปั จจัยด้านข้อมูลธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย และทุ น
ปั ญญาทีส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรั บธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนที
พัฒนาขึVนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนรู ปแบบทีพัฒนาขึVน มีความสามารถในการพยากรณ์
ได้ระดับดี และเป็ นทียอมรั บ คิดเป็ นร้ อยละ 61.2 ลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า ปั จจัยด้านข้อมูลธุรกิจ
แฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย ได้แก่ ลักษณะของกิจการ ลักษณะความเป็ นเจ้าของ ระยะเวลาดําเนิ นกิจการ ประเทศ
อาเซี ยนทีทําการตลาด ประเภทผลิตภัณฑ์ทีผลิตหรื อจําหน่ าย ผลการดําเนิ นกิจการในปั จจุบนั เมือเทียบกับ ปี ที
ผ่านมา การทําการตลาดอาเซี ยนในลักษณะการคอรัปชัน และปั จจัยด้านทุนปั ญญาต่างมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรั บธุ รกิ จแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดเศรษฐกิจอาเซี ยนที ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05

