บทที 1
บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื องโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิ ดเป็ นมูลค่า 245 พันล้า นบาท หรื อ ร้ อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั8งประเทศ ในปี พ.ศ. 2550-2554 โดยมูลค่า GDP ขยายตัวเพิมขึ8นร้ อยละ 3 มี มูลค่าการส่ งออก
เสื8 อผ้าสําเร็ จรู ปเฉลี ยประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปี เป็ นการส่ งออกเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ป นับได้ว่าเป็ น
อุตสาหกรรมทีมี ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอ, 2555) ทั8งนี8
เพราะอุตสาหกรรมเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ปมีสายห่ วงโซ่ อุปทานผ่านผูป้ ้ อนวัตถุดิบหรื อซัพพลายเออร์ เชือมโยง
หลายอุตสาหกรรมย่อย ทําให้เกิดการอัตราการจ้างงานสู งถึง 1,023,000 คนในปี พ.ศ. 2554 โดยอัตรา
ร้อยละ 78 หรื อคิดเป็ นแรงงานประมาณ 796,000 คน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) ในปี
พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่ งออกและนําเข้ารายใหญ่สาํ หรับเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ป (เสื8 อ กางเกง กระโปรง
และชุ ดเสื8 อผ้าต่างๆ) เป็ นอันดับสองในตลาดอาเซี ยนรองจากอิ นโดนี เซี ย โดยประเทศไทยได้เปรี ยบ
ดุลการค้าในตลาดอาเซี ยนจากสิ นค้ากลุ่มเส้นใยและผ้าผืนทีส่ งไปยังประเทศเวียดนาม อินโดนี เซี ย และ
สหภาพเมียนมาร์ ซึ งเป็ นประเทศผูผ้ ลิตสิ นค้าปลายนํ8า รวมถึงการจําหน่ ายเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ปไปยังตลาด
สิ งคโปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซี ย และกัมพูชา แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพอุตสาหกรรมเสื8 อผ้า
สํา เร็ จรู ป ไทยในการเป็ นผูป้ ้ อนวัตถุ ดิบ แก่ ประเทศคู่ คา้ ในตลาดภู มิภาคอาเซี ยน (สถาบัน พัฒนา
อุตสาหกรรมสิ งทอ, 2556)
การเปลียนแปลงเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (Asean Economic Community: AEC) ทําให้
เกิดการแข่งขันทางการค้าเสรี สูงขึ8นเนืองจากกําแพงภาษีศุลกากรแตกต่างกันภายใน อาเซี ยน 10 ประเทศ
สมาชิ ก (กระทรวงพาณิ ชย์, 2557) ปั ญหาทีตามมาคือ ศักยภาพและความพร้ อมในการแข่งขันของผู ้
ประกอบอุตสาหกรรมเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ปไทยโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) โดยปั ญหาเฉพาะทีหลีกเลียงไม่ได้คือ
ด้านการตลาด (Marketing) ผูป้ ระกอบการ SMEs เสื8 อผ้าสําเร็ จรู ปไทยส่ วนใหญ่ ยงั ขาดความเข้าใจด้าน
การตลาดและไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ขอ้ มูลทางการตลาดออกมาเป็ นกลยุท ธ์ได้ ดัง นั8นจึ ง ไม่ มีการวาง
ตําแหน่ งทางการแข่งขัน ประกอบกับการสนับสนุ นด้านการตลาดของภาครั ฐในลักษณะการจัดงาน
แสดงสิ นค้าสากลอย่างเป็ นธรรม ไม่สามารถดึ งกลุ่มเป้ าหมายทีสอดคล้องกับผูผ้ ลิตแฟชันเครื องนุ่ งห่ ม
ในประเทศไทย (สมาคมการค้าแฟร์ เทรดสากล, 2551)

ส่ วนอีกปั ญหาหนึ งทีสําคัญคือ ด้านทุนปั ญญา (Intellectual capital) ซึ งจัดได้ว่าเป็ นทรั พย์สิน
ทางปั ญญาทีสร้างความแตกต่างเหนื อคู่แข่งได้เป็ นอย่างดี เป็ นการทําให้ทรัพย์สินทีจับต้องไม่ได้ให้เป็ น
ทรั พ ย์สิ นที จับต้องได้โดยการจดสิ ทธิ บตั รเพือป้ องกันการละเมิดลิขสิ ทธิd ประกอบด้วยทุ นมนุ ษย์คือ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ งผูป้ ระกอบการ SMEs รวมถึงรายใหญ่ ต่างก็ประสบปั ญหาการขาดแคลนแคลน
แรงงานฝี มือ ขาดความเข้าใจถึงอุตสาหกรรมเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ปมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื อง ส่ วนทุ น
โครงสร้างคือโครงสร้างพื8นฐานขององค์กรยังขาดความมันคงในการทํางานเนื องจากอัตราการจ้างงาน
ยัง มี การจ้างเป็ นรายชัวโมง/รายวัน/ รายสั ปดาห์ อยู่ กระบวนการผลิ ต และการออกแบบ ยัง ต้องการ
เครื องจักรกลการผลิตทีสมัยใหม่อยู่ ขาดการสนับสนุ นด้านการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าเพือสร้างมูลค่าเพิม
ให้ตรงตามแฟชันทีลูกค้าอาเซี ยนต้องการอย่างต่อเนื อง มีความจําเป็ นทีจะต้องเร่ งปรับตัวเพือให้เข้ากับ
กระแสการเปลี ยนแปลงทางแฟชันของผูบ้ ริ โภคเพื อให้ อยู่รอดได้ พร้ อ มทั8ง สามารถรุ กตลาดไปยัง
ประเทศอาเซี ยนเพื อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยังยืน (สมาคมประชาชาติ แห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้,
2556)
การศึกษาครั8งนี8 ศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยทีเป็ นอุตสาหกรรมขั8นปลาย
การผลิตจําพวกเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ป รองเท้า หมวกและเครื องนุ่งห่ มอืน เพือจําหน่ ายไปยัง 4 ประเทศอาเซี ยน
ได้แก่ สิ งคโปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซี ย และกัมพูชา (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอ, 2556) ศึกษา
เฉพาะกลยุทธ์การตลาดที มีต่อความต้องการของลูกค้าได้แก่ 1) ต้นทุนลูกค้า 2) ความสะดวกของลูกค้า
3) ความต้องการของลูกค้า 4) การสื อสารถึงลูกค้า
ด้วยเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นนี8 เอง ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจทีจะศึกษากลยุทธ์การตลาดสําหรั บ
ธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยศึกษาปั จจัยด้านทุนปั ญญา รวมถึง
ด้านข้อมูลเฉพาะของธุ รกิจที อาจส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาด ภายใต้อาศัยกระบวนการวิจยั เชิงปริ มาณ
ชั8นสู ง เพือนําผลการวิจยั ที ได้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาดและการผลิตโดยอาศัยทุ นปั ญญาร่ วม
บูรณาการให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่นขัน เพือให้ธุรกิจสามารถแข่งขันเติบโตอยูร่ อดได้พร้อมรับ
สู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
คําถามงานวิจยั
1. ลักษณะธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยในปั จจุ บนั ทีดําเนิ นการสู่ ตลาดเศรษฐกิ จอาเซี ยนเป็ น
อย่างไร
2. ระดับ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ แฟชันเครื องนุ่ ง ห่ ม ไทยที ดํา เนิ น การอยู่ใ นตลาด
เศรษฐกิจอาเซี ยน

3. องค์ประกอบข้อมูลธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยและทุ นปั ญญาสําคัญทีเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อกล
ยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจเครื องนุ่งห่ มไทยสู่ ตลาดเศรษฐกิจอาเซี ยน
4. รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปั จจัยด้านข้อมูลธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยและทุน
ปัญญาทีส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดเศรษฐกิจอาเซี ยน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสํารวจลักษณะธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มไทยสู่ ตลาดเศรษฐกิจอาเซี ยน
2. เพือศึกษาระดับกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจการตลาดสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาด
เศรษฐกิจอาเซี ยน
3. เพือศึกษาองค์ประกอบธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยและทุนปั ญญาสําคัญทีเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อ
กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดเศรษฐกิจอาเซี ยน
4.เพือศึ กษารู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุ ของปั จจัยด้านข้อมูลธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ ม
ไทย และทุนปั ญญาทีส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดเศรษฐกิจอาเซียน
ข้ อมูลธุรกิจแฟชัน
เครืองนุ่งห่ มไทย
1. ลักษณะของกิจการ
2. ลักษณะความเป็ นเจ้าของ
3. ระยะเวลาดําเนินกิจการ
4. ประเทศอาเซียนทีทําการตลาด
H1 ทุนปัญญา (Intellectual Capital) H2
5. ประเภทผลิตภัณฑ์ทีผลิตหรื อ
1. ทุนมนุษย์ (Human Capital)
จําหน่าย
2. ทุนโครงสร้าง (Structural
6. การมีบริ ษทั ลูกทีตั8งอยูใ่ น
ประเทศอาเซียน
7. การเข้าสู่ตลาดในประเทศ
อาเซียน
8. ผลการดําเนินกิจการใน
ปัจจุบนั เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา
9. การคอรัปชันจากเจ้าหน้าทีรัฐ
ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
และบริ
ข้ อษมูทั ลเอกชน
พืน$ ฐานอุตสาหกรรมแฟชันเครืองนุ่งห่ มไทย

กลยุทธ์ การตลาดสํ าหรับ
ธุรกิจแฟชันเครืองนุ่งห่ มไทยสู่
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Marketing strategy)
1. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
(Consumer wants and needs)
2. ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s
cost to satisfy)
3. ความสะดวกในการซื8อ
(Convenience to buy)
4. การสือสาร (Communication)

การปรั บ ตัว ของอุ ต สาหกรรมแฟชันไทย นับ เป็ นปั จ จัยกระตุ ้น เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมสิ งทอและ
เครื องนุ่ งห่ มไทยโดยได้พฒั นามาสู่ ระดับการผลิตจนถึงเวลานี8 อุตสาหกรรมแฟชัน ซึ งแต่ละปี มีมูลค่าการค้ากว่า
5 แสนล้านบาท ภาคอุตสาหกรรมผลิตต้นนํ8าถึงปลายนํ8า การรวมอุตสาหกรรมสิ งทอและเครื องนุ่งห่ ม ตั8งแต่ตน้
นํ8าจนถึงปลายนํ8า เข้าไว้ดว้ ยกัน ทําให้ผผู้ ลิต ผูซ้ 8ื อ ผูน้ าํ เข้า ผูค้ า้ ปลีก ผูค้ า้ ส่ ง ตัวแทนจัดซื8 อ นักออกแบบและผูจ้ ดั
จําหน่ ายไทย ได้มีตลาดแสดงศักยภาพ สร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจ และการเจรจาธุ รกิจกับพันธมิตรใหม่ๆ ทั8งใน
ประเทศ อาเซี ยน อุตสาหกรรมแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยเกียวโยงในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรม
สิ งทอ เครื องหนัง เครื องนุ่ งห่ ม ผ้าไทย อุตสาหกรรมฟอกหนัง ค้าปลีกแฟชัน ตลาดส่ งออกหลักในอุตสาหกรรม
สิ งทอและเครื องนุ่ งห่ ม มี ยอดการส่ ง ออกอยู่ที 2.27 แสนล้า นบาท และแรงงาน 1 ล้า นคน (สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ งทอ, 2555)
โครงสร้ า งการผลิ ต เครื องนุ่ ง ห่ ม ไทยมี 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมต้น นํ8า อุ ต สาหกรรมกลางนํ8า
อุตสาหกรรมปลายนํ8า ซึ งเป็ นขอบเขตการวิจยั นี8 เป็ นอุตสาหกรรมเครื องนุ่ งห่ ม มีทกั ษะและประสบการณ์ดา้ น
งานฝี มือและการตัดเย็บทีประณี ต ผ้าทีมีขนาดและมาตรฐาน 2,458 โรงงาน 810,850 คน
อุตสาหกรรมปลายนํ8า

อุตสาหกรรมเสื8อผ้าสําเร็ จรู ป
อุตสาหกรรมเครื องนุ่งห่ม และ
ผลิตภัณฑ์สิงทออืน ๆ
ผูบ้ ริ โภค

ภาพที 2 อุตสาหกรรมปลายนํ8าแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย
ทีมา : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอ, 2555
การศึกษาความพร้อมของศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชันเครื องนุ่ งห่ ม ในกรุ งเทพมหานคร ลักษณะของ
ห่ วงโซ่ อุตสาหกรรมแฟชันเครื องนุ่ งห่ ม ได้แก่ 3 ส่ วนคือ (1) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะการ ผลิตเป็ น
การรับจ้างผลิตตามแบบทีร้ านจําหนายสัง มากกว่าการสร้างออกแบบสิ นค้าเอง การพัฒนาสิ นค้าเกิดจากการดู
แบบจากอินเทอร์ เน็ต (2) กลุ่มร้านค้าออกแบบเป็ นกิจการขนาดเล็ก เน้นการผลิตจํานวนน้อย มีการออกแบบและ
การตัดเย็บภายในร้านของตนเอง (3) บริ เวณอุตสาหกรรมแฟชันเครื องนุ่ งห่ มในกรุ งเทพมหานคร ซึ งส่ วนใหญ
เป็ นสิ นค้าเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ป ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมแฟชันเครื องนุ่ งห่ ม วิธีการประกอบธุ รกิจจึงเน้นทีการ
เลือกสิ นค้าจากโรงงาน อุตสาหกรรมโดยตรง (พีรดร และทิพย์สุดา, 2554)
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รวมกลุ่มเครื อข่ายอุตสาหกรรมแฟชัน (Fashion Cluster)
โดยรวมกลุ่มผูป้ ระกอบการ หน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน เพือบรรลุเป้ าหมายขีดความสามารถการแข่งขันทียังยืน
โดยในปี พ.ศ. 2557 มอบหมายให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอ ในพื8นทีใกล้เคียงกัน เพิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันที ยังยืน ด้วยการเพิ มผลิ ตภาพ และสร้ างนวัต กรรมร่ วมกัน อุ ตสาหกรรมแฟชันไทย เป็ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมทีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ งยังขาดการรวมตัวและการเชือมโยงกัน
ขาดความตระหนักถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไขร่ วมกัน ขาดข้อมูลการศึกษาการรวมกลุ่มเครื อข่ายอุตสาหกรรม
แฟชัน และแนวทางการพัฒนาทียังขาดทิศทางและไม่เป็ นรู ปธรรม หน่ วยงานภาครัฐ และผูป้ ระกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมแฟชัน และผูเ้ กียวข้องสามารถมองเห็ นภาพรวมและภาพกว้างของการดําเนิ นการพัฒนาคลัสเตอร์
แฟชันในประเทศไทย รวมถึงประเด็นการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีจะทําให้คลัสเตอร์ แฟชันสามารถ
พัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557)
อุ ต สาหกรรมแฟชันไทยปี พ.ศ. 2557 ได้ง บประมาณอี ก กว่ า 21 ล้า นบาท เสริ มศักยภาพและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแฟชันไทย ส่ งเสริ มให้ไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตเสื8 อผ้า เครื องแต่ง
กาย อัญมณี และเครื องประดับ กลุ่มเครื อข่ ายอุ ตสาหกรรมแฟชัน (Fashion Cluster) เชิ งสร้ า งสรรค์ ศูนย์
สารสนเทศ อุ ต สาหกรรมสิ งทอด้ว ยเส้ น ใย การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ งทอเทคนิ ค การย้า ยฐานการผลิ ต
อุ ต สาหกรรมสิ งทอและเครื องนุ่ ง ห่ ม อุ ต สาหกรรมรองเท้า และเครื องหนั ง และอุ ต สาหกรรมอัญ มณี แ ละ
เครื องประดับ ซึ งทั8ง 3 สาขาอุตสาหกรรมมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็ นอย่างยิง จ้างงานประมาณ 2.2 ล้าน
คน การส่ งออกในแต่ละปี ไม่ ตากว่
ํ า 20,000 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของมูลค่าการส่ งออก
สิ นค้าอุตสาหกรรมทั8งหมด เครื องนุ่ งห่ มประมาณ 7,200 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมแฟชัน ในปี 2557
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้ดาํ เนินโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มเครื อข่ายอุตสาหกรรมแฟชัน รู ปแบบ
การเชือมโยงเชิ งสร้างสรรค์ (เสื8 อผ้า เครื องหนัง รองเท้า และเครื องประดับ) วิเคราะห์ วางแผน และกําหนดกล
ยุทธ์ให้อุตสาหกรรมแฟชันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพือใช้ประกอบการตัดสิ นใจและชี8 นาํ การจัดทํานโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ของหน่ วยงานภาครัฐเพือวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและแก้ไขปั ญหา
ได้ อุ ตสาหกรรมแฟชันรายใหญ่ รู ปแบบการลงทุน การร่ วมทุ น การหาพันธมิตร สร้ างมูลค่าเพิม (สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) ขณะที เดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการส่ งออกเท่ ากับ 239.28 ล้านเหรี ยญ
สหรั ฐ ลดลงร้อยละ -7.92 เดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2556 ซึ งมี มูลค่าการส่ งออกเท่ ากับ 259.85 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ
เดือนมกราคม-สิ งหาคม พ.ศ. 2557 เท่ากับ 1,951.90 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เทียบกับช่วงเวลาเดีวกันในปี พ.ศ. 2556
เท่ากับ 1,935.26 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.86 (สมาคมอุตสาหกรรมเครื องนุ่งห่ มไทย, 2557)
นิยามศัพท์
ผูป้ ระกอบการธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย หมายถึง ผูป้ ระกอบการธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยในรู ป
ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปที ทําการตลาดไปยังประเทศสิ งค์โปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซี ย และกัมพูชาทีเป็ นสมาชิก
เศรษฐกิจอาเซี ยน

ปั จจัยทางธุรกิจแฟชัน เครื องนุ่ งห่ มไทย หมายถึง ลักษณะของกิจการ ความเป็ นเจ้าของระยะเวลาดําเนิ น
กิจการ ประเทศอาเซี ยนทีทําตลาด ประเภทผลิตภัณฑ์ทีผลิตหรื อจัดจําหน่ าย การมีบริ ษทั ลูกทีตั8งอยูใ่ นประเทศ
อาเซี ยน การเข้าสู่ ตลาดอาเซี ยน ผลการดําเนิ นกิจการในปั จจุ บนั เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา และการคอรั ปชันจาก
เจ้าหน้าทีรัฐและบริ ษทั เอกชน
ทุนปั ญญา หมายถึง องค์ประกอบสําคัญ ดังนี8 ทุนมนุ ษย์ ซึ งเป็ นความรู ้และการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิด
มูลค่าเพิมกับองค์กรธุรกิจ ดังนั8นการสร้ างทุนมนุ ษย์ตอ้ งใช้กระบวนการบริ หาร เพือสร้างทักษะ ความสามารถ
และสมรรถนะทีสําคัญต่อบุคลากรในการปฏิบตั ิ เพือบรรลุเป้ าหมายขององค์กรธุรกิจ
ทุ น โครงสร้ า ง หมายถึ ง ความสั มพัน ธ์ระหว่ า งทุ นมนุ ษ ย์แ ละความรู ้ ดังนั8น ทุ น โครงสร้ า งช่ วยให้
พนักงานสร้างผลงานได้มากขึ8น แสดงถึงขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจ
แรงขับเคลือนเพือเพิมมูลค่า หมายถึงการเปลียนแปลงทุ นมนุ ษย์ให้เป็ นทุนโครงสร้ าง เพือเพิมโอกาส
ทางการตลาดขององค์กรธุรกิจ
แฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย หมายถึง เครื องนุ่ งห่ มจําพวกเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ป รองเท้า หมวก และอืนๆ ทีได้รับ
ความนิยมในหมู่ผบู ้ ริ โภค
เศรษฐกิจอาเซี ยน หมายถึง กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้แก่ สิ งคโปร์ สหภาพเมียนมาร์
มาเลเซี ย กัมพูชา ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไน ไทย อินโดนิเซี ย และเวียดนาม
กลยุทธ์การตลาด หมายถึ ง วิธีการและการปฏิ บัติต่างๆ โดยใช้ทรั พยากรที องค์กรมี อยู่เป็ นเครื องมื อ
ดึงดูดความสนใจของลูกค้า เพือให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นการโดยมองทีลูกค้าเป็ นหลักโดยใช้
เครื องมือการตลาด ทั8งนี8 ตอ้ งใช้เทคโนโลยีอีกด้วย
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ทุกกลุ่มธุ รกิจทีมีการจ้างงานและสิ นทรัพย์
ถาวร (ไม่รวมที ดิน) ไม่เกินตามทีกําหนดในกฎกระทรวงจํานวนการจ้างงานภาคการผลิตและภาคบริ การ และ
มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวร (พ.ศ. 2545) กําหนดการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรื อสิ นทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท
ส่ วนภาคการค้ากําหนดการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรื อสิ นทรัพย์ถาวรไม่เกิน 100 ล้านบาท
อุตสาหกรรมปลายนํ8า หมายถึง การผลิตแฟชันเครื องนุ่ งห่ ม จําพวก เสื8 อผ้าสําเร็ จรู ป รองเท้า หมวกและ
เครื องนุ่ งห่ มอืน เพือจําหน่ ายไปยังตลาดอาเซี ยน 4 ประเทศ คือ สิ งคโปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซี ย และสหราช
อาณาจักรกัมพูชา
อุตสาหกรรมต้นนํ8า หมายถึง การผลิตวัตถุดิบเพือใช้ในอุตสาหกรรมสิ งทอและเครื องนุ่งห่ ม
อุตสาหกรรมกลางนํ8า หมายถึง การผลิตเส้นใยและผ้าผืนในอุตสาหกรรมสิ งทอและเครื องนุ่งห่ ม
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ

1. ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยนสามารถได้ประโยชน์จากแฟชันเครื องนุ่ งห่ มในราคาและคุณภาพที
ยุติธรรม สร้างการดํารงชีวิตทีมีคุณภาพ
2. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยทั8งในและต่างประเทศ สามารถร่ วมมือในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แฟชันเครื องนุ่งห่ มทั8งด้านการออกแบบ สี สัน ลวดลายและเนื8 อผ้าให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณี ของแต่
ละชาติในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซี ยน
3. หน่ วยงานภาครั ฐที เกียวข้องร่ วมมือกับธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย โดยนโยบายทุ นปั ญญาและ
การตลาดแฟชันเครื องนุ่ ง ห่ มไทย สามารถกํา หนดการฝึ กอบรมและพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ทัก ษะและปลู ก ฝั ง
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ โดยกําหนดมาตรฐานคุ ณภาพสิ นค้า เพื อสร้ างความเชื อมันและมันใจใน
ผลิตภัณฑ์แฟชันเครื องนุ่งห่ มให้กบั ลูกค้าในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซี ยน
4. เข้าใจวิธีการทําการตลาดต่างประเทศในด้านกฎหมาย วัฒนธรรม ขั8นตอนศุลกากร และภาษีศุลกากร
รวมทั8งการหลีกเลียงการคอรัปชันทีควร โดยวิธีการประณี ประนอมรู ปแบบทีควรดําเนิ นการให้ถูกต้องจากเจ้าที
ของรัฐและเอกชนทีเกียวข้อง
5. รู ปแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนทีศึกษา เพือเข้าใจ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจคุณค่าทีผูบ้ ริ โภคพึงประสงค์
บทสรุ ป
บทนี8 พยายามถ่ายทอดแนวคิดความสําคัญของปั ญหาอุตสาหกรรมแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยอันเกิดจาก
ทุนปั ญญาของข้อมูลธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มไทย ซึ งส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ ม
ไทยสู่ ต ลาดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนโดยเฉพาะการเน้น ตลาดอุ ต สาหกรรมขั8น ปลายนํ8า จํา พวก เสื8 อ ผ้า
สําเร็ จรู ป รองเท้า หมวก และเครื องนุ่ งห่ มอืน เพือจําหน่ ายไปยัง 4 ประเทศอาเซี ยน ได้แก่ สิ งคโปร์ สหภาพเมียน
มาร์ มาเลเซี ย และกัมพูชา ศึกษาเฉพาะกลยุทธ์ต ลาดที มีต่อความต้องการของลูกค้า ได้แ ก่ ต้นทุ นลูกค้า ความ
สะดวกของลูกค้า ความต้องการของลูกค้าและการสื อสารถึงลูกค้า ทั8งนี8 มีเนื8 อหาตามลําดับดังนี8 สิ8 นปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยจะเข้าสู่ การเปลียนแปลงเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC)
ทําให้เ กิดการแข่งขันทางการค้าเสรี ทีรุ นแรงขึ8นเนื องจากลดความเลือมลํ8าจากกําแพงภาษี ศุลกากร ขยายสู่ ใน
อาเซี ย น 10 ประเทศสมาชิ ก ปั ญหาที ตามมาคื อ ศัก ยภาพและความพร้ อ มในการแข่ ง ขัน ของผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรมเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ปไทยโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยปั ญหาทีพบ
อย่างหลีกเลียงไม่ได้คือด้านการตลาด ผูป้ ระกอบการ SMEs เสื8 อผ้าสําเร็ จรู ปไทยส่ วนใหญ่ยงั ขาดความเข้าใจ
ด้านการตลาดและไม่สามารถแยกย่อยข้อมูลทางการตลาดออกมาเป็ นกลยุทธ์ได้ ดังนั8นจึงไม่มีการวางตําแหน่ ง
ทางการแข่งขัน ประกอบกับการสนับสนุนด้านการตลาดของภาครัฐในลักษณะการจัดงานการค้าสากลอย่างเป็ น

ธรรม ไม่สามารถดึงกลุ่มเป้ าหมายทีสอดคล้องกับผูผ้ ลิตในประเทศไทยด้วย ส่ วนอีกปั ญหาหนึ งทีสําคัญคือด้าน
ทุนปั ญญา (Intellectual Capital) ซึ งจัดได้ว่าเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาทีสร้ างความแตกต่างเหนื อคู่แข่งได้เป็ น
อย่างดี เป็ นการทําให้ทรัพย์สินทีจับต้องไม่ได้ให้เป็ นทรัพย์สินทีจับต้องได้โดยการจดสิ ทธิ บตั รเพือป้ องกันการ
ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิd ประกอบด้ว ยทุ นมนุ ษ ย์คือ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ งผูป้ ระกอบการ SMEs รวมถึ ง รายใหญ่ ต่ า งก็
ประสบปั ญหาการขาดแคลนแคลนแรงงานฝี มือ ขาดความเข้าใจถึงอุตสาหกรรมเสื8 อผ้าสําเร็ จรู ปมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่ อเนื อง ส่ วนทุนโครงสร้ างคือโครงสร้ างพื8นฐานขององค์กรยังขาดความมันคงในการทํางานเนื องจาก
อัตราการจ้างงานยังมีการจ้างเป็ นรายชัวโมง/รายวัน / รายสัปดาห์ อยู่ กระบวนการผลิตและการออกแบบ ยัง
ต้องการเครื องจักรกลการผลิตทีสมัยใหม่อยู่ ขาดการสนับสนุ นด้านการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าเพือสร้างมูลค่าเพิม
ให้ตรงตามแฟชันที ลู กค้าต้องการอย่างต่อเนื อง มี ความจํา เป็ นที จะต้องเร่ งปรั บตัวเพื อให้เ ข้า กับกระแสการ
เปลียนแปลงทางแฟชันของผูบ้ ริ โภคเพือให้อยูร่ อดได้ พร้ อมทั8งสามารถรุ กตลาดไปยังประเทศอาเซี ยนเพือให้
ธุรกิจเติบโตได้อย่างยังยืน

