บทที 2
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) Edvinsson & Malone (1997) ได้ให้คาํ จํากัดความ
ของทุ นทางปั ญญาว่า เป็ นผลรวมของทุ นมนุ ษย์และทุ นโครงสร้ าง รวมถึ ง ประสบการณ์ที:นํามาประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีขององค์การ ความสัมพันธ์ กบั ลู กค้า และทักษะเชิ งวิชาชี พ ซึ: งสิ: ง เหล่ านีB ช่ วยให้อ งค์กรเกิดความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบสําคัญคือ
1. ทุนมนุ ษย์ (Human Capital: HC) ซึ: งจะเกี:ยวข้องกับความรู้ และการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ:ม
กับองค์กร การสร้ า งทุ นมนุ ษ ย์ให้เ กิ ด ขึBน โดยใช้กระบวนการบริ ห าร ทุ นมนุ ษ ย์จึ งเป็ นกลยุทธ์สําคัญในการ
บริ หาร จัด การ สร้ าง และจัดหาเพื:อให้ได้มาซึ: งความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที: จาํ เป็ นสําหรั บ
บุคลากรในการปฏิบตั ิงานเพื:อให้บรรลุพนั ธกิจและเป้ าหมายขององค์กร (Sullivan, 1998)
2. ทุนโครงสร้าง (Structural Capital: SC) ซึ: งมีความเกี:ยวข้องสัมพันธ์กนั กับทุนมนุ ษย์และความรู้ ซึ: ง
Edvinsson (2001) กล่าวว่าการที:ทุนโครงสร้างช่ วยให้พนักงานสร้างผลงานได้มากขึBน ไม่ได้หมายความว่าต้อง
ทํางานหนักขึBน แต่หมายถึงการทํางานที:เหมาะสมดูดีดว้ ย ทุนโครงสร้างที:มีซ: ึ งแสดงให้เห็ นถึงคุณค่าขององค์กร
ได้อย่างแท้จริ ง โดยทุ นโครงสร้ างเป็ นองค์ประกอบของทุนทางปั ญญาที: ใหญ่ ที:สุ ดหรื ออาจเรี ยกได้ว่าเป็ นขีด
ความสามารถขององค์กร ดังนัBนแรงขับเคลื:อนเพื:อเพิ:มมูลค่าในปั จจุบนั จึงหมายถึงการเปลี:ยนแปลงทุนมนุ ษย์ให้
เป็ นทุนโครงสร้างเพื:อเพิ:มโอกาสทางการตลาดนัน: เอง (Pablos, 2004)
แนวคิดทฤษฎีการตลาด (Marketing) Borden (1964) และ Kotler (2003) ได้ให้คาํ จํากัดความของ
การตลาดว่า เป็ นวิธีการและการปฏิบตั ิต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรที:องค์กรมีอยูเ่ ป็ นเครื: องมือดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้าและผูท้ ี:คาดว่าจะเป็ นลูกค้าเป็ นสําคัญ เพื:อทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นงาน โดยการหันมา
มองถึงผูบ้ ริ โภคที: เป็ นลูกค้าเป็ นหลักแทนที:จะมองแต่ ผูผ้ ลิตและผูจ้ ัดจําหน่ าย โดยอาศัยเครื: องมือการตลาด (4
C’s) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสําคัญคือ
1. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Consumer Wants and Needs: CWN) แทนที:จะผลิตอะไรก็ได้ที:ขายได้
คงต้องผลิตอะไรที: ผบู ้ ริ โภคต้องการมากกว่า เพราะผูบ้ ริ โภคได้เรี ยนรู ้ แล้วว่าควรจะซืB อสิ นค้าและบริ การอะไร
และแบบไหน สิ นค้าที:ผลิตออกมานัBนควรจะเป็ นสิ นค้าที:ผบู ้ ริ โภคจะซืB อใช้เพื:อแก้ปัญหาการอยูร่ อด (Consumer
solution) แทนที:จะเป็ นการอยูร่ อดของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่าย
2. ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Cost to Satisfy: CCS) แนวคิดการตัBงราคาเพื:อให้ผผู ้ ลิตและผูจ้ ดั
จําหน่ ายอยูร่ อดนัBนต้องเปลี:ยนไปเป็ นการตัBงราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุนของผูบ้ ริ โภคที: ตอ้ งจ่ ายเพื:อที:จะให้

ได้สินค้ามาใช้ ซึ: งการตัBงราคานัBนต้องคํานวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที:ผูบ้ ริ โภคต้องจ่ ายออกไปก่อนที:จะจ่ ายเงิ นซืB อ
สิ นค้า ไม่ว่าจะเป็ นค่าใช้จ่ายในเรื: องการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเสี ยเวลา เป็ นต้น
3. ความสะดวกในการซืB อ (Convenience to Buy: CB) การกระจายสิ นค้าในทุกๆ จุดขายที:เป็ นไปได้โดย
คิดว่าหากจุดขายสิ นค้ามีมากผูบ้ ริ โภคจะซืBอนัBนก็เป็ นเรื: องที:หลงสมัยไปแล้วช่องทางการจัดจําหน่ ายสมัยใหม่นB ัน
ต้องคิดว่าจะเพิ:มความสะดวกในการซืB อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคได้อย่างไร เพราะในตอนนีB ผบู ้ ริ โภคจะ
เป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะซืB อที:ไหน ซืB อมากเท่าไร และซืB อเวลาใด มากกว่าการซืB อตามช่องทางที:ถูกกําหนดขึBนจาก
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่าย
4. การสื: อสาร (Communication: C) วิธีการสื: อสารนัBนแทนที:จะใช้สื:อเพื:อการกระตุน้ การตัดสิ นใจซืB อ
แบบในอดี ต ที: เ คยประสบความสําเร็ จ แต่ ว นั นีB การสื: อสารต้องมองว่า ทัBงสื: อและสารใดที: ผูบ้ ริ โภคจะรั บฟั ง
การตลาดวันนีB ไม่ใช่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะยอมฟังในสิ: งที:เราต้องการจะพูดดังเช่นเดิม แต่วนั นีB ผบู ้ ริ โภคเลือกที:จะฟั งและ
ไม่ฟัง เลือกที: จะเชื: อและไม่เ ชื: อ ดังนัBนการส่ งเสริ มการตลาดจึ งควรหันมาให้ความสําคัญในเรื: องการสื: อสาร
มากกว่าการลดแลก แจก แถมแต่ให้ความสําคัญในการสร้างเรื: องราวสร้างความไว้เนืBอเชื:อใจผ่านสื: อที:ผบู ้ ริ โภค
รับฟั งมากกว่า (Lauterborn, 1990)
วงการอุตสาหกรรมสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มระดับนานาชาติกาํ ลังเผชิญหน้ากับปั ญหาและสิ: งท้าท้า ย
สําหรับประเทศผูผ้ ลิตสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มในตลาดโลกโดยเฉพาะประเด็นเกี:ยวกับการเลิกโควต้านับตัBงแต่
เดื อนมกราคม พ.ศ.2548 เป็ นต้นมา ส่ งผลให้ประเทศผูผ้ ลิตต่างสร้างปริ มาณผลิตภัณฑ์ส:ิ งทอและเครื: องนุ่ งห่ ม
อีกทัBง ปริ มาณความชํานาญในการผลิตจากกลุ่มผูผ้ ลิตนานาชาติมีมากขึBน และราคาตลาดโลกก็ผกผันลดลงใน
ตลาดโลก ส่ งผลให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นซึ: งเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่และมีส่วนครองตลาดโลกด้วยราคา
แข่งขันที: ได้เ ปรี ยบกว่าประเทศผูผ้ ลิตสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ ม แต่สําหรั บผูผ้ ลิตแฟชัน: สิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ ม
ประเทศอื:นๆ ต่างก็ตอ้ งแข่งขันในตลาดโลกต่อไป กลยุทธ์การตลาดที: นิ ยมใช้คือการใช้กลยุทธ์การตลาดนิ ช
(Niche) หรื อตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้าหรื อประเทศ เพราะนิชมักจะเกี:ยวข้องกับการเพิ:มการนําเข้าแฟชัน: สิ: งทอและ
เครื: องนุ่ งห่ มจากต่างประเทศ และการทํากําไรนั:นเอง ซึ: งตามแนวคิดของ Kotler (2003) ได้แจกแจงลักษณะ
ตลาดนิ ชไว้ว่า (1) กลุ่มเฉพาะลูกค้าที:มีรูปแบบความจําเป็ นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที:เ ฉพาะลักษณะลูกค้า (2) ลูกค้า
ยินดี จ่ายเงิ นเพื: อซืB อผลิ ตภัณฑ์ในราคาแพง (3) ไม่เป็ นที: ส นใจจะตามคู่แข่งในตลาดนิ ช (4) เพราะนิ ชต้องใช้
เทคนิ คการประหยัดด้านความชํานาญเฉพาะตลาดเฉพาะกลุ่มเท่านัBน (5) ตลาดนิ ชมีขนาดและโอกาสการเติบโต
ฉะนัBนด้วยหลักการและเหตุผลทําให้นักวิจยั โดย Parrish, Cassill & Oxenham (2006) สนใจศึกษากลยุทธ์ตลาด
นิชในอุตสาหกรรมสิ: งทอและแฟชัน: เครื: องนุ่งห่ มในตลาดโลกเพื:อแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ส:ิ งทอและเครื: องนุ่ งห่ มที:
นําเข้าจากต่างประเทศ การวิจยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยคัดเลือกตัวอย่างจากภาคส่ วนสิ: งทอ เครื: องนุ่ งห่ มและ
ส่ วนประกอบที: มีขนาดใหญ่และเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มในประเทศสหรั ฐอเมริ กาสิ: งที:

ผูว้ ิจยั ค้นพบจากการวิจยั คือ นิ ชสามารถเป็ นกลยุทธ์การตลาดทัBงผลิตภัณฑ์และการใช้การตลาดนํา แต่ส:ิ งที: ผนู ้ าํ
อุตสาหกรรมสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มต้องเน้นคือ ความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าชาวอเมริ กนั
Gupta & Hodges (2012) ได้ศึกษาความรั บผิดชอบต่ อสั งคมขององค์กรธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรม
เครื: องนุ่ งห่ มซึ: งเป็ นการสํารวจการรับรู ้และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคชาวอินเดีย ทัBงนีB ได้สาํ รวจความสําคัญใน
กระบวนการตัดสิ นใจเครื: องนุ่ งห่ มด้วย การวิจยั เชิงปริ มาณได้ถูกออกแบบเพื:อใช้ในการศึกษา การสัมภาษณ์เชิง
ลึกได้ดาํ เนินการในอินเดียเป็ นผูช้ าย 19 คน และผูห้ ญิง 7 คน ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัว: โมง จนกระทัง: ได้ครบตาม
วัตถุประสงค์ การศึกษาพบว่า ความรั บผิดชอบต่อสังคมที:องค์กรธุรกิจควรให้ความสําคัญคือการดูแลพนักงาน
การศึกษาการซืB อเครื: องนุ่ งห่ ม ราคาเครื: องนุ่ งห่ มที:เกี:ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมควรเป็ นต้นทุนของผูค้ า้
ปลีกมากกว่าผูบ้ ริ โภค คุณภาพและราคาที:เหมาะสมรวมถึงการตะหนักรู ้เหล่านีB เป็ นปั จจัยสําคัญในกระบวนการ
ตัดสิ น ใจขององค์กรธุ รกิจด้านเครื: องนุ่ งห่ มในการทํา กิ จกรรมการตลาดอิงการกุศลภายใต้การรณรงค์ความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนึ:งแม้ว่าการตระหนักรู ้จะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Arli & Lasmono (2010) ในการศึกษา
กลุ่มผูบ้ ริ โภคชาวอินโดนี เซี ย งานวิจยั นีB ได้เสนอแนะว่าหากผูบ้ ริ โภครู ้หนทางและตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซืB อผลิตภัณฑ์ ทัBงนีB การตระหนักรู ้ จะเกิดขึBนได้ก็ต่อเมื:อมี
การศึกษาเรี ยนรู ้ ผ่านการโฆษณสื: อสิ: งพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต และจุ ดซืB อผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Planken et al. (2010) ซึ: งระบุว่าผูบ้ ริ โภคชาวอินเดียตอบรับการซืB อผลิตภัณฑ์ที:เกี:ยวข้องกับการตลาดอิงการ
กุศล
ปั จจุ บนั ผูบ้ ริ โภคแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มมักนิยมชื:นชอบและมีแนวโน้มซืB อตามที:เห็ นชอบตามความจําเป็ น
และความต้อ งการ ดัง นัBนเมื: อเกิ ดสถานการณ์ นB ี ขB ึ นในอุตสาหกรรมเครื: อ งนุ่ ง ห่ ม องค์กรต่ า งจํา เป็ นต้องเพิ:ม
ปริ มาณความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ ม การโต้ตอบด้านการตลาดต่อสภาวะการตลาดเช่นนีB
เพื: อ เพิ: ม ส่ ว นแบ่ ง การตลาด แต่ ย ัง คงสถานะภาพการแข่ ง ขัน ในตลาดโลกแต่ ปั ญ หาที: ส ะท้อ นกลับ มาสู่
อุตสาหกรรมนีB ก็คือ การรวมตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก การตลาดโลกาภิวฒ
ั น์และอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาค ด้วยเหตุนB ี งานวิจยั เพื:อผลประโยชน์แลกเปลี:ยนและคลังเก็บสิ นค้า
จึ งเป็ นปั จจัยเพิ:มต้นทุนจากการมีสินค้าหลากหลายของแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ ม โดยเฉพาะด้านเฉดสี สไตล์ ขนาด
และรู ปแบบแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มและการเก็บรั กษาไว้ ปั จ จัยเหล่ า นีB มีผลกระทบต่อห่ วงโซ่ อุปทานของแฟชั:น
เครื: องนุ่ งห่ ม งานวิจยั โดย Mehrjoo & Pasek (2014) ได้ศึกษาเกี:ยวกับผลกระทบของความหลากหลายผลิตภัณฑ์
แฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มต่อห่ วงโซ่ อุปทานแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มที:ปรับเปลี:ยนอยูต่ ลอดเวลา องค์ประกอบสําคัญคือ การ
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกระบวนการด้านกายภาพ การแลกเปลี:ยนข้อมูลและนโยบายการจัดการห่ วงโซ่
อุปทานในแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ ม ซึ: งส่ งผลต่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ ม คลังสิ นค้า ต้นทุน
สิ นค้าคงคลัง และกําไร ซึ: งในมุมมองของผูบ้ ริ โภคต่างเลือกซืB อในสิ: งที:จาํ เป็ นและต้องการตามความนิ ยม ดังนัBน

การกําหนดกลยุทธ์การตลาดย่อมต้องอาศัยห่ วงโซ่ อุปทานในการสร้างคุณค่าในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค (Iyengar
& Kamenica, 2010)
อุตสาหกรรมสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มนับเป็ นอุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมสําคัญสําหรับประเทศไทย
ด้วยการพิจารณาจากมูลค่าการส่ งออก การจ้างงาน และรายได้มวลรวมของชาติ (GDP) หากพิจารณาข้อมูลจาก
การส่ งออกแม้วา่ จะมีอตั ราการขยายตัวเพิ:มขึBนน้อย (พ.ศ.2548-พ.ศ.2550) ที:ประมาณร้อยละ2-6 เท่านัBน ส่ งผลให้
เกิ ด งานวิ จ ั ย ด้ า นการวางตํา แหน่ ง การแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมเครื: องนุ่ ง ห่ มไทยในตลาดโลกโดย
Watchravesringkan, Karpova, Hodges & Copeland (2010) โดยเริ: มต้นแนวคิดว่าการเปิ ดเสรี ส:ิ งทอ นโยบาย
การค้า เครื: อ งนุ่ ง ห่ ม และการเปลี: ยนแปลงรู ปแบบการค้า นํา มาซึ: งอุ ปสรรค ความท้า ทายในการแข่ ง ขันใน
ตลาดโลกขณะที: โอกาสทางการค้ามีมากขึBนเช่ นกัน การศึกษาโดยนําแนวคิดทฤษฎีของ Porter เกี:ยวกับความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันของประเทศ (The Competitive Advantage of Nations) มาเป็ นบรรทัดฐาน ในการศึกษา
โดย Watchravesringkan, Karpova, Hodges & Copeland (2010) ได้ตระหนักถึงทฤษฎี Porter (1990) ที:ได้ศึกษา
เป็ นเวลา 4 ปี ค้นคว้าจาก 10 ประเทศ (ประเทศพัฒนาแล้ว 8 ประเทศ และประเทศที:เป็ นอุตสาหกรรมร่ วมใหม่ 2
ประเทศ คือ สิ งคโปร์ และเกาหลีใต้) หลักการประกอบด้วย 4 เงื: อนไข ได้แก่ (1) เงื:อนไขความต้องการซืB อ (2)
เงื:อนไขการสนับสนุ นที:เกี:ยวข้องกับอุตสาหกรรม (3) กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และคู่แข่ง (4) เงื:อนไขปั จจุบนั
เอืBอและตัดทอนในอุตสาหกรรม
เงื:อนไขในมุมมองการได้เปรี ยบในการแข่งขันในตลาดโลกแสดงให้เห็ นถึงประเด็นของการศึกษาของ
นักวิจยั ที: ตระหนักถึ งความต้องการซืB อของตลาดภายในประเทศ ซึ: งขึBนอยู่กบั ปริ มาณความต้องการตามระดับ
ความเหมาะสมของภาวะตลาดและลูกค้า ทัBงนีB ขB ึนอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจอีกด้วย ฉะนัBนอุตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ ม
จะแข่งขันได้ในระดับสากลต้องมีเ งื:อนไขสนับสนุ นด้านเทคโนโลยี ปรั บปรุ งวิธีการได้มาซึ: งข้อมูลและการ
แลกเปลี:ยนเทคโนโลยี ซึ: งองค์กรต้องสร้างสรรค์จดั ระเบียบการจัดการคู่กบั การแข่งขันภายในประเทศ ทัBงนีB ตอ้ ง
มีเ ป้ าประสงค์ทB ังระยะสัBน และระยะยาว พร้ อมทัBง เน้นการแข่งขันเป็ นหลัก แม้ปัจจัยแหล่ง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
วัตถุดิบ และแหล่งความรู ้ รวมทัBงแหล่งเงินทุ นและโครงสร้างพืBนฐานอุตสาหกรรมควรจัดการทัBงปั จจัยพืBนฐาน
หรื อปั จจัยทัว: ไป เปรี ยบเทียบกับปัจจัยเฉพาะ Porter (1998 อ้างถึงใน Watchravesringkan, et al., 2010)
Teunter & Koster (2011) ได้ศึกษาการพยากรณ์ความต้องการซืB อสําหรับผลิตภัณฑ์ที:วดั ผลเพียงครัB ง
เดี ยว กรณี ศึกษาในอุ ตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ ม เหตุเพราะเกิ ดปั ญหาความต้องการซืB อก่อนเริ: มต้นฤดูกาลจัดซืB อ
จัด หาวัต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมเครื: อ งนุ่ ง ห่ ม ศึ ก ษาเฉพาะการสั: ง ซืB อทางไปรษณี ย์ก่ อ นฤดู ก าลสั: ง ซืB อ
เครื: องนุ่ งห่ ม นอกจากนีB เหตุดว้ ยการขาดข้อมูลในอดี ตและข้อมูลที:ตอ้ งการอื:นๆ การสั:งซืB อล่วงหน้าจึงเกิดจาก
กลุ่ มลู กค้า ที: คาดหวัง ในราคาพิ เ ศษจากแคตตาล็อ ก การสั: งซืB อ ถู กตัดสิ น ใจจากผูจ้ ัดการฝ่ ายจัดซืB อ หรื อ จาก
ผูเ้ ชี: ยวชาญ การศึกษาได้ใช้วิธีการพยากรณ์ 2 แบบ คือ การตรวจสอบล่ วงหน้าในอุ ตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ ม

(Tang,et al., 2004) โดยศึกษาจากพฤติกรรมการสั:งซืB อของลูกค้าล่วงหน้า 2-5 สัปดาห์และได้รับส่ วนลดอีกด้วย
สําหรับแบบที:สองมักนิยมใช้ในกลุ่มการค้าปลีก โดยใช้กลุ่มผูเ้ ชี:ยวชาญ (ปกติเป็ นผูจ้ ดั ซืB อและนักวางแผนจัดซืB อ)
เพื:อพยากรณ์ผลิตภัณฑ์เครื: องนุ่งห่ ม (Mantrala & Rao, 2001)
กรณี การศึ กษาด้านปั ญหาการสวมใส่ เ ครื: องนุ่ งห่ มโดยสิB นเปลื อง ซึ: งเป็ นปั ญหาสําหรั บการออกแบบ
แฟชั:นเครื: องนุ่ งห่ มให้สถาพร จึ งเป็ นสิ: งที: ตอ้ งแก้ปัญหา ที: แฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มต้องปรั บเปลี:ยนวิธีการใช้ตาม
โอกาสให้สอดคล้องกับการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ และสอดคล้องกับภาวะสิ: งแวดล้อมเป็ นพิ ษ ดังนัBนงานวิจยั
โดย Cao, Chang, Kallal, Manalo, McCor, Shaw & Starner (2014) ได้ศึกษาการสวมใส่ เครื: องนุ่ งห่ มเกินกว่า
ความต้องการในตลาดแฟชั:นเครื: องนุ่ งห่ มที: ขบั เคลื: อนโดยอุ ตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ ม ทัBงนีB เพื: อเสนอรู ปแบบ
หลากหลายสไตล์ของแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มในราคาถูกลงและสอดคล้องกับความต้องการและความประสงค์ใน
การปรับรู ปแบบแฟชัน: ใหม่ งานวิจยั จึงประยุกต์ใช้การออกแบบแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มโดยออกแบบเพื:อแก้ปัญหา
การออกแบบให้เกิดความยัง: ยืน สําหรั บปั ญหาการสวมใส่ ที:เกินกว่าความจําเป็ นสําหรับแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มบน
พืBน ฐานรู ปแบบการออกแบบยัง: ยืนคื อ C2CAD เพื: อ ให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ในการวิ จยั จึ ง แบ่ งกลุ่ มตัว อย่า ง
นักศึกษาหญิ งในระดับอุด มศึกษาออกเป็ นต้นแบบ 2 กลุ่ม โดยเน้นการปรั บเปลี: ยนแฟชั:นเครื: องนุ่ งห่ มที: ผูใ้ ช้
สามารถใช้ประโยชน์ในสถานการณ์แตกต่างได้ โดยกําหนดรู ปแบบพืBนฐานกระบวนการเป็ นขัBนเป็ นตอนในการ
ออกแบบ 7 ขัBน ตอน ได้แ ก่ (1) สร้ า งแรงจู ง ใจทัBง เวลาและความพยายามในการแก้ปั ญ หาการสวมใส่ ไ ด้
หลากหลายไปตามภาวะงานและกิจกรรมทางสังคม (2) การวิเคราะห์ปัญหาแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มที:อาจเกิดขึBน อัน
เกิดจากการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ (3) ขอบเขตการศึกษาที:ตอ้ งตัดสิ นใจเลือกคุณลักษณะที:สําคัญของปั ญหา (4)
วิธีการแก้ปัญหาเกิดขึBนได้ (5) การคัดเลือกประเด็นวิธีการแก้ปัญหา (6) นําวิธีการแก้ปัญหาไปทดสอบเพื:อค้นหา
คําตอบที:ดีที:สุด (7) การวิเคราะห์และประเมินสิ: งที:เกิดขึBนเมื:อนําวิธีการไปใช้แล้ว Watkins (1988 อ้างถึงใน Cao
et al., 2014) การศึกษาของ Cao et al., 2014 พบว่า รู ปแบบการแก้ปัญหาการออกแบบแฟชัน: เครื: องนุ่งห่ ม
สามารถนําทัBง 2 แบบไปใช้ได้ เพราะ มีคุณสมบัติสะดวกสบายในการสวมใส่ แม้ว่าผูบ้ ริ โภคจะมีเรื อนร่ างขนาด
แตกต่ า งแต่ ก็ส ามารถปรั บให้เ หมาะสมกับขนาดรู ป ร่ างได้ ทัBงนีB ผูบ้ ริ โภคสามารถเก็บรั กษาและนํา มาใช้ได้
ตลอดเวลาและประหยัดในการใช้ ช่วยลดปริ มาณการซืBอเกินกว่าความจําเป็ นในการใช้แฟชัน: เครื: องนุ่งห่ ม
แนวคิดเกี:ยวกับการผลิตจํานวนมากแต่คงไว้ซ: ึ งความเป็ นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ
ในอุตสาหกรรม แฟชัน: เครื: องนุ่งห่ มแต่ปัจจัยที:ส่งผลต่อแนวคิดในการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มที:
ยังคงเป็ นประเด็น ได้แก่ การเปลี:ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคและผูป้ ้ อนวัตถุดิบ การปรับเปลี:ยนของ สภาพแวดล้อม
การเปิ ดรั บ นวัต กรรมการสร้ า งสรรค์ การผลิ ต ร่ ว ม เทคโนโลยีด้า นซอฟต์แวร์ และอิ น เตอร์ เ น็ ต ระบบและ
กระบวนการผลิ ต ที: ต อบสนองการผลิ ต จํา นวนมาก แต่ คงไว้ซ: ึ งเอกลักษณ์ ส่ ว นบุ ค คล ทัBง นีB งานวิ จัย ของ
Watcharapanyawong, Sirisoponsilp & Sophatsathit (2011) ได้ศึกษาเกี:ยวกับรู ปแบบการผลิตจํานวนมากแต่

คงไว้ซ: ึ ง เอกลักษณ์ ส่ วนบุ คคลของลูกค้าในระบบการผลิ ต เชิ งวิ ศวกรรม เพื:อ พัฒนาอุตสาหกรรมสิ: งทอและ
เครื: องนุ่ งห่ มในประเทศไทยเชื: อมโยงระหว่างสิ: งที:ลูกค้าต้องการและยอมรับได้ในอุตสาหกรรมในการผลิตต่อ
ครัBง สั:งซืB อและผูป้ ้ อนวัตถุดิบให้กบั อุตสาหกรรมเช่ นกัน ดังนัBนการจัดการอุตสาหกรรมเริ: มตัBงแต่การออกแบบ
การผลิตในโรงงานจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มไทยมักมีขนาดเล็กและกลางโดยประมาณแล้วมีอยูป่ ระมาณร้อยละ
10 ของผูป้ ระกอบการซึ: งในช่ วงเวลา 2-3 ปี ที: ผ่านมาขาดความได้เปรี ยบในการแข่งขันในตลาดโลกเพราะขาด
การพัฒนาคุณภาพ ขาดเครื: องจักรที:ทนั สมัยและเทคโนโลยีการผลิตสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ ม ดังนัBนรั ฐบาลและ
กลุ่มผูผ้ ลิตอุตสาหกรรมจึงกําหนดยุทธศาสตร์ โดยปรับเปลี:ยนแนวทางการผลิต เพื:อส่ งต่อด้วยการลดต้นทุนการ
ผลิตตามความถูกต้องของผูส้ :ังซืB อไปสู่ คุณค่าการผลิ ตสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มให้มีมูลค่าเพิ:มเพื: อก่ อให้เ กิดการ
แข่งขันยัง: ยืนด้วยแนวคิดการสร้ างสรรค์โดยการทบทวนความสามารถด้านนวัตกรรม ปั จจัยที:มีผลกระทบต่อ
นวัตกรรมเป็ นหลัก งานวิจยั ของ Karaveg, Thawesaengskulthai & Chandrachai (2013) ได้ศึกษาแนวทางปั จจัย
ที:มีผลกระทบต่อความสามารถด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ: งทอไทย การศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการมีขนาด
เล็กและขนาดกลางอยู่ในขัBนตอนอุตสาหกรรมกลางนํBาซึ: งใช้เทคโนโลยีอยู่ในอัตราขัBนตํ:าด้านการลงทุ นและมี
แรงงานที:ชาํ นาญอยูใ่ นจํานวนจํากัด ฉะนัBนผลิตภัณฑ์ส:ิ งทอมักเป็ นนวัตกรรมปรับเปลี:ยนเพียงเล็กน้อยในระดับ
ความสามารถด้านนวัตกรรม นอกจากนีB ปัจจัยที:มีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ: งทอ
และเครื: อ งนุ่ ง ห่ มคื อ ปั จ จัยภายในองค์ก ร ด้า นการจัดการองค์ค วามรู ้ แ ละการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ทัBง นีB ปั จ จัย
ภายนอกคือ แหล่งนวัตกรรมและประเภทนวัตกรรม องค์ประกอบหลักของระบบนวัตกรรมและสิ: งสนับสนุ น
นวัตกรรม
การผลิ ต และการจัด จํา หน่ า ยสํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมแฟชั:น เครื: องนุ่ ง ห่ ม ภายใต้เ งื: อ นไขการรั ก ษา
สิ: งแวดล้อม รั กษาธรรมชาติย่อมต้องอาศัยความร่ วมมื อทุ กฝ่ ายที: เกี:ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมได้กลายเป็ น
ปั ญหาสําคัญและเป็ นปั ญหาต่อเนื: องในภาวะปั จจุบนั ทัBงนีB ผบู้ ริ โภคต่างก็ตระหนักและให้ความสําคัญและยินดี
จ่ายเพื:อซืB อผลิตภัณฑ์แฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มในราคาแพงขึBนเพราะปั ญหาทําลายสิ: งแวดล้อมเป็ นกระบวนการผลิต
เครื: องนุ่ งห่ ม ฉะนัBนในการรักษาสภาพแวดล้อมย่อมต้องอาศัยการประเมินสภาพแวดล้อมใหม่ที:สามารถใช้ได้ผล
อย่า งยัง: ยืน ซึ: งฝ่ ายรั ฐ บาลต้อ งสร้ า งกรอบกฎหมายให้รั ด กุ มเหมาะสมกับ การผลิ ต และการจัด จํา หน่ า ยใน
อุตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ ม โดยเฉพาะการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าอุปทาน การลงทุ นด้านสภาพแวดล้อมในห่ วงโซ่
อุปทาน การศึกษาผลกระทบด้านระบบสภาพแวดล้อมการจัดการเฉพาะกระบวนการเฉพาะกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์การศึกษาอุตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ มเฉพาะประเด็น เป็ นต้น งานวิจยั โดย Moon, Youn, Chang &
Yeung (2013) ได้ศึกษาด้านสถานการณ์ที:เป็ นไปได้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื:อประหยัดพลังงาน กรณี ศึกษา
แฟชั:น เครื: อ งนุ่ ง ห่ ม เพื: อ ให้ อ งค์กรสามารถเปลี: ย นแปลงเพื: อ บรรลุ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้า นธุ รกิ จ และสนั บ สนุ น

ผลิตภัณ ฑ์ที:ประหยัดพลังงานยัง: ยืน วิธีการวิจยั แบ่ งเป็ น 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) ระบุ ตวั แปรด้านประหยัด
พลัง งานสํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื: อ งนุ่ ง ห่ ม (2) แบบสํ า รวจเพื: อ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารออกแบบแฟชั:น
เครื: องนุ่ งห่ มและ (3) การวิเคราะห์การพัฒนาสถานการณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์สาํ หรับแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มให้
ยัง: ยืน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยประหยัดพลังงานแบ่งเป็ น 3 แบบในวัตถุประสงค์ขอ้ แรก วัตถุประสงค์ขอ้ ที:สอง
พบว่า ผูบ้ ริ โภคแบ่ งออกได้เ ป็ น 4 กลุ่มใหญ่และ (3) สถานการณ์ ความเป็ นไปได้ในการออกแบบปลิ ตภัณ ฑ์
พบว่า มี 2 ลักษณะที:สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อสิ: งแวดล้อมให้มีความยัง: ยืนมากกว่า ทัBง
การตอบสนองและงบประมาณในการทําและรักษาสภาพแวดล้อม (Yeung & Yeung, 2011)
งานวิจยั โดย Sarabia-Sanchez, Vigaray & Hota (2011) ได้ศึกษาเกี:ยวกับการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยการ
วัดผลจากคุณค่าส่ วนบุคคลและเชื:อมโยงกับรู ปแบบสไตล์การช็อปปิB ง สําหรับแฟชัน: เครื: องนุ่งห่ มโดยใช้ตน้ แบบ
การวิจยั ของ Schwartz value inventory ในกลุ่มลูกค้าแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มค้าปลีกในประเทศสเปน โดยใช้การ
สัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าในการควบคุม หลังจากได้ผลการสัมภาษณ์แล้วนํามาวิเคราะห์เป็ นกลุ่มประเภทลูกค้าโดยใช้
สถิติ ANOVA เหตุผลหลักที: ควรศึกษาประเด็นเหล่านีB เพราะการพยากรณ์รสนิ ยมและการตัดสิ นใจของลูกค้าต่
แนวโน้มแฟชัน: ใหม่ๆ ทําให้ตอ้ งศึกษาวิจยั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายด้วยวิธีการวิจยั นานาประเภท การวิจยั โดยเฉพาะ
กรณี การแบ่งกลุ่มลูกค้าแฟชัน: เครื: องนุ่งห่ มมักนิยมใช้ตวั แปรด้านจิตวิทยา ได้แก่ คุณค่าลูกค้าซึ: งเป็ นเกณฑ์เฉพาะ
บุคคลิกส่ วนตัว เพื:อกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย โดยการคัดกรองตัวแปรเหล่านีB ว่าตัวแปรใดเป็ นตัวแปรที: สาํ คัญและ
นํามาศึกษาในตลาดแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มต่อไป Calvo (2006 อ้างถึงใน Sarabia-Sanchez et al., 2011) นอกจากนีB
ตัวแปรที: สําคัญที:เชื: อมโยงมิติวฒั นธรรมและจิ ตวิทยาคือ ช็อปปิB งไลฟ์ สไตล์เพราะพฤติกรรมและการสะท้อน
ลักษณะการตัดสิ นใจอาจมีอิทธิ พลต่อการเลือกและพฤติกรรมอุปการคุณที:ได้รับจากองค์กรและผลิตภัณฑ์ที:ซBื อ
แล้วได้ผลคุม้ ค่า สอดคล้องกับประสบการณ์ลูกค้าซึ: งแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพ Seock & Sauls (2008 อ้างถึง
ใน Sarabia-Sanchez et al., 2011)
การวิ จัยเกี: ยวกับสาเหตุ ทาํ ไมผูบ้ ริ โภคชาวกรี กได้ตดั สิ นใจซืB อเครื: องนุ่ งห่ มจากต่างประเทศมากกว่ า
เสืB อผ้าที:ออกแบบราคาแพงจากนักออกแบบกรี ก นี: คือที:มาของการวิจยั โดย Kamenidou, Mylonakis & Nikolouli
(2007) เพื:อค้นหาปั จจัยที: มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซืB อแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มระดับสู งในสังคมกรี ก การวิจยั นีB
ได้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มที:ซBื อแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มจากต่างประเทศและการศึกษา
เชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามถึ งสาเหตุ ซBื อ แฟชั:นเครื: องนุ่ งห่ มจากต่า งประเทศในเมื อง Larissa เท่ านัBน
การศึกษาพบว่าการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคกรี กต่อแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มระดับสู งนัBนเกิดจาก (1) สถานภาพทางสังคม
และภาพลักษณ์ในสังคม (2) คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื: องนุ่ งห่ ม (3) เหตุผลอ้างอิงทางการตลาด (4) อยูใ่ นความ
นิยมแฟชัน:

การวิจยั โดย Hill & Lee (2012) ได้ศึกษาการรั บรู้กลุ่มผูบ้ ริ โภครุ่ น Y (วัยรุ่ นอายุ 10-19 ปี ) ต่อความ
ยัง: ยืนในอุตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ ม กรณี การสื: อสารการตลาดที:ขดั แย้งกันส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคไม่เข้าใจการสื: อสาร
ข้อมูล เกี: ยวกับ ความกัง วลด้า นความยัง: ยืนของสภาพแวดล้อ ม โดยเฉพาะอย่า งยิ:ง เครื: อ งนุ่ ง ห่ มที: ผลิ ตขึBนใน
อุตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ ม งานวิจยั นีB สํารวจองค์ความรู ้จริ งของผูบ้ ริ โภคและทัศนคติต่อความยัง: ยืนและประเด็น
สิ: ง แวดล้อ มเพราะการสื: อ สารถึ ง ผู ้บ ริ โ ภคโดยตรงไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เพื: อ สร้ า งความเข้า ใจสํ า หรั บ
กระบวนการผลิตที:เป็ นมิตรกับสิ: งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ มในอันที:จะนําเสนอข้อมูลด้านความ
ยัง: ยืนหรื อสภาพแวดล้อมที:ส่งผลต่อการเข้าใจข้อมูล ทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจในการสื: อสารการตลาด (Sheth et al.,
2011) ผูบ้ ริ โภคมีองค์ความรู ้ดา้ นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการผลิตและการขายเครื: องนุ่ งห่ ม (Gam, 2011)
เกิดความเข้าใจสับสนในการซืB อเครื: องนุ่ งห่ มที:เป็ นมิตรกับสิ: งแวดล้อม อนึ: งกลุ่มผูบ้ ริ โภครุ่ น Y อายุ 18-35 ปี
สนใจผลกระทบของสิ: งแวดล้อมต่อสังคมและตระหนักถึงปั ญหาสังคมโลก นับเป็ นตลาดใหญ่ที:มีรายได้อนั เกิด
จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรื อเกิดจากความระแวงต่อปั ญหาสังคม สภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจที:ตกตํ:า
(Williams & Page, 2011) การศึกษาของ Hill & Lee (2012) ยังค้นพบจากการวิจยั ว่า หลักการเข้าใจของผูบ้ ริ โภค
โดยรวมอยู่ใ นเกณฑ์ ค วามรู ้ ร ะดับ ตํ:า เกี: ย วกับ ผลกระทบด้า นสิ: ง แวดล้อ มของอุ ต สาหกรรมเครื: อ งนุ่ ง ห่ ม
ผลการวิจยั ยืนยันว่าการให้ความรู ้กบั ผูบ้ ริ โภคเฉพาะประเด็นปั ญหาสิ: งแวดล้อมมีความจําเป็ นต้องสื: อสารกับ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป
อุตสาหกรรมแฟชัน: นับเป็ นอุตสาหกรรมที: มีการกระจายการปฏิบตั ิการการตลาดทัว: โลกทัBงประเทศที:
พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา ทัBงนีBเพราะกระบวนการผลิตต้องการแรงงานและทรัพยากรวัตถุดิบโดยส่ วน
ใหญ่ ไ ด้ม าจากประเทศด้อ ยพัฒ นา ส่ ง ผลให้ แ หล่ ง ผลิ ตจากประเทศด้อ ยพัฒ นา รวมทัBง แรงงานเด็ ก สภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คมและปั ญ หาสิ: ง แวดล้อ ม ดัง นัBนประเทศที: พ ัฒนาแล้ว ในยุโ รปและอเมริ ก าและเอชี ยต้อ งให้
ความสําคัญต่ อความยัง: ยืนด้านคุณภาพและคุณภาพชี วิตในการผลิตและการทํา งานในอุตสาหกรรมนีB ผ่านทาง
ห่ วงโซ่ อุปทานและกิ จกรรมส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมที:เป็ นปั ญหาเหล่านีB ขณะที:องค์กรธุ รกิ จต่างใช้การจัดการ
ห่ ว งโซ่ อุปทานที: ส่ งผลต่ อความยัง: ยืน ก่ อเกิ ด ความสนใจต่ อ กลุ่ มนักวิ ชาการและนักปฏิ บ ัติ เพราะแนวคิ ด นีB
กําหนดขึBนเพื:อประเมินองค์ประกอบโครงสร้างแบบบูรณาการระหว่างการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและความยัง: ยืน
ด้านวัตถุดิบ ข้อมูลและการไหลของเงิ นทุน และห่ วงโซ่ ระหว่างองค์กร เพื:อพัฒนาด้านลูกค้าและผูม้ ีส่วนร่ วม
(Ahi & Searcy, 2013) แต่จากการศึกษาของ Turker & Altuntas (2014) โดยใช้กรอบทฤษฎีของ Seuring &
Muller ที:ได้ศึกษาด้านการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานเมื:อปี ค.ศ. 2008 ได้ศึกษาการรายงานผลประกอบการด้านการยึด
แนวปฏิบตั ิอุปทานตามกฎระเบียบที:ควรปฏิบตั ิ ห่ วงโซ่ อุปทาน การจ้างงาน การตรวจสอบ การทํากิจกรรม เพื:อ
ป้ องกันปั ญหาการผลิ ต ในประเทศกํา ลัง พัฒนา ปรั บ ปรุ ง ห่ ว งโซ่ อุป ทานในเชิ ง ปฏิ บ ัติแ ละจัด ตัBง เกณฑ์ การ
ประเมิ นผลความยัง: ยืนในกลุ่มผูป้ ้ อนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแฟชัน: การศึ กษาเทคนิ คห่ วงโซ่ อุปทานนับเป็ น

โอกาสกับสถานการณ์เงื:อนไขด้านสังคมและสิ: งแวดล้อมในห่ วงโซ่ การป้ อนวัตถุดิบในประเทศกําลังพัฒนาเฉก
เช่นเดียวกับประเทศที:พฒั นาแล้ว สําหรับองค์กรธุ รกิจที:ป้อนวัตถุดิบให้กบั อุตสาหกรรมแฟชัน: โดยเน้นการทํา
กิจกรรมร่ วมกับลูกค้าในห่ วงโซ่ อุปทานโดยการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงมหภาค (Saicheua et al., 2012)
หากพิจารณาถึงงานวิจยั ด้านทุนปั ญญาและคุณค่าขององค์กรพบว่างานวิจยั โดย Berzkalne & Zelgalve
(2014) ได้อา้ งถึงวิธีการประเมินคุณค่าของบริ ษทั ซึ:งสะท้อนให้เห็ นถึงวิธีการเดิมกับการปฎิบตั ิงานในอดีตเพราะ
เหตุจาํ เป็ นที:ตอ้ งพิจารณาคุณค่าจากบัญชีงบดุล ความแตกต่างระหว่างคุณค่าตลาดและคุณค่าองค์กรที:จะอธิบาย
ทุ นปั ญญา งานวิจัยนีB นับเป็ นงานวิจยั เพื:อสํารวจผลกระทบทุ นปั ญญาต่ อคุ ณค่าองค์กรซึ: งผลจากการทบทวน
วรรณกรรมแสดงให้เห็ น ถึ งผลจากการวิจัยเป็ นลักษณะผสมผสานเกี: ยวข้องกับความสั มพันธ์ ระหว่างคุ ณค่า
ปั ญญาเพิ:มความสัมพันธ์ร่วมและคุณค่าองค์กร แต่ทB งั นีB ทุนปั ญญาเป็ นสิ: งที: จบั ต้องไม่ได้และต้องยอมรั บว่าไม่
สามารถวัดผลได้ถูกต้องเต็มร้ อยงานวิจยั ของ Frykman & Tolleryd (2010) อธิ บายว่าทุ นเป็ นสิ นทรั พย์ทาง
การเงินที:ไม่มีตวั ตนและไม่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ในงบดุลขององค์กรแต่ Tawy & Tollington (2012) สังเกต
ถึงความหมายของทุนปั ญญาและที:มาของสาเหตุและความสัมพันธ์ของผลพวงระหว่างทุนปั ญญาและการสร้าง
คุณค่าดังนัBน Boujelbene & Affes (2013) จึงสรุ ปว่าในแง่องค์กรธุ รกิจทุนมนุ ษย์เป็ นความรู ้ทกั ษะความพร้อมใน
อาชีพ ประสบการณ์และการสร้ างสรรค์งานของพนักงานแต่ทุนโครงสร้ างประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื:อนํามาพัฒนาองค์กรให้เกิดผลิตภาพ ประสิ ทธิ ผลและการสร้ างสรรค์ งานวิจัย
โดย Chang (2013) พบว่าองค์ประกอบของทุนปั ญญามีทB งั ผลกระทบด้านบวกและลบต่อสถานภาพทางการเงิ น
ขององค์กร แต่งานวิจยั โดย Lu, Wang & Kweh (2014) พบว่าทุนปั ญญามีความเกี:ยวข้องกับองค์กรทางบวกอย่าง
มีนยั สําคัญต่อการปฎิบตั ิการขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ผลแต่งานวิจยั โดย Cronje & Moolman (2013) ยังระบุว่า
การจัดการบัญชีควรปรับปรุ งเพื:อยืนยันมาตรฐานการบัญชีเป็ นวิธีการเปรี ยบเทียบทุนปั ญญาได้
หากกล่ าวถึ งแหล่ งวัตถุ ดิบในอุ ตสาหกรรมสิ: งทอและอุ ตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ มเชิ งกลยุทธ์ได้มีการ
ทบทวนงานวิจยั ของ Su (2013) ที:ได้ศึกษาผลการดําเนิ นการหาแหล่งวัตถุดิบเชิ งกลยุทธ์โดยเฉพาะศึ กษาถึง
แหล่ง วัตถุดิบว่ามี ผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ Bื อและผูป้ ้ อนวัตถุดิบ การประเมินผลผูป้ ้ อน
วัตถุดิบและการดําเนิ นการปฎิบตั ิงานจากแหล่งวัตถุดิบจากมุมมองขององค์กรซืB อวัตถุดิบในบริ ษทั อุตสาหกรรม
สิ: ง ทอและเครื: อ งนุ่ ง ห่ ม ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าทัBง นีB พบว่ า แหล่ ง วัต ถุ ดิ บ เชิ ง กลยุท ธ์ มีบ ทบาทสํ า คัญ ต่ อ
ผลกระทบระหว่างผูซ้ Bื อและผูป้ ้ อนวัตถุดิบเชิงสัมพันธ์การประเมินผูป้ ้ อนวัตถุดิบและการปฎิบตั ิงานขององค์กร
จัดซืB อแหล่งวัตถุดิบทัBงที:การประเมินผูป้ ้ อนวัตถุดิบมีอิทธิ พลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ Bื อและผูป้ ้ อนวัตถุดิบ
อย่างมีนยั สําคัยในอุตสาหกรรมสิ: งทอและเครื: องนุ งห่ มเพราะปั จจัยเหล่านีB กาํ ลังเป็ นปั จจัยที:สนใจในการแข่งขัน
ที:มีทB งั ผลวัตการเปลี:ยนแปลงของอุตสาหกรรมและความซับซ้อนของตลาดโลกอีกด้วย ด้วยเหตุผลที:ว่าความไม่
แน่ นอนของสิ นค้าที:มีอยูใ่ นตลาดรวมถึงราคาแข่งขัน (MacCarthy & Jayarathne, 2012) ซึ: งงานวิจยั ของ Su &

Gargeya (2012) เห็นด้วยกรณีแหล่งวัตถุดิบสามารถสร้างบทบาทเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมเครื: องนุ่ งห่ มได้มาก
และ Miocevic & Crnjak-karanovic (2012) ก็เห็ นด้วยกับกรณี ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ Bื อและผูป้ ้ อนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเครื: องนุ่งห่ มตราบเท่าช่วงระยะเวลา 2 ทศวรรษที:ผา่ นมาด้วย
Ozipek, Tanyas & Dine (2012) ได้ศึกษาเรื: องปั จจัยที: มีผลกระทบต่อตราสิ นค้าในอุตสาหกรรม
เครื: องนุ่ งห่ มพบว่ าความสําเร็ จ ของตราสิ นค้า เครื: อ งนุ่ ง ห่ มต้องกําหนดการวางตํา แหน่ งตราสิ น ค้า ขึB นอยู่กับ
ผูส้ นใจและการตอบสนองสัญลักษณ์ทางอารมณ์และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคนอกจากนีB การศึกษายังพบว่า
เครื: อ งนุ่ ง ห่ มไม่ แต่ เ พี ยงเป็ นสิ: ง ปกปิ ดร่ า งกายแต่ ช่ว ยให้ ผูบ้ ริ โภคสามารถระบุ ความเป็ นตัว ตนทํา ให้ ผูผ้ ลิ ต
สามารถสร้ า งตราที: ร ะบุ ต ัว ตนให้ ก ับ ผูบ้ ริ โ ภคสามารถระบุ ก ารออกแบบได้บ นชิB น งานตราสิ น ค้า โลโก้
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์รวมถึงตัวตนของผูบ้ ริ โภคสามารถสร้ างต้นแบบตราสิ นค้าเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคและ
ตราที:สามารถเป็ นที:รู้จกั ได้เป็ นอย่างดีงานวิจยั ของ Jin & Kang (2011 อ้างถึงใน Ozipek et al., 2012) ได้ศึกษา
ความตัBงใจซืB อของผูบ้ ริ โภคชาวจี นต่ อเครื: องนุ่ งห่ มที: ผลิตโดยตราที: ทาํ ในอเมริ กาโดยทดสอบความตัBง ใจเชิ ง
พฤติกรรมพบว่าตราที:ผลิตในต่างประเทศได้รับการรับรู ้ว่าเป็ นตัวชีBวดั ถึงความสําเร็ จในการระบุความเป็ นตัวตน
สถานภาพของผูบ้ ริ โภคในสังคม
งานวิจยั ที: ศึกษาแนวคิดของ Porter (1998) พลังทัBง 5 ประการในการแข่งขันธุ รกิจและการวิเคราะห์
รู ปแบบพลัง ทัBง 5 ประการเพื:อสร้ างสมดุ ลระหว่ า งทรั พ ยากรดัBง เดิ มกับทรั พยากรและความสามารถในการ
แข่งขันจากต่างประเทศเกิดจากงานวิจยั โดย Patichol, Wongsurawat & Johri (2014) โดยศึ กษารู ปแบบ
กรณี ศึกษาต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจด้านไหมไทยซึ: งเป็ นตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้าได้ศึกษากลยุทธ์ที:พฒั นาดีขB ึนจาก
6 องค์กรธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไหมการผลิตและการจัดจําหน่ ายในประเทศไทยทัBงที:ได้สัมภาษณ์ในการจัดองค์กร
และวิเ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพของข้อมู ลกรณี ศึกษารวมในการบรรยายลักษณะเชิ ง พรรณา รู ปแบบ แนวคิดของ
ผูบ้ ริ หารและเชิ งนโยบายของรั ฐต่อการส่ งออกสิ: งทอและเส้น ใยไหมไปยังกลุ่มประเทศสหรั ฐอเมริ กา ญี: ปุ่น
และสหราชอานาจักร ขณะที:ประเทศไทยนําเข้าใยไหมเพื:อการผลิตในอุตสาหกรรมเส้นใยและผืนผ้าไหมจากจีน
และอินเดี ย นอกจากนีB การศึกษาของ Patichol et al., (2014) ยังได้สรุ ปถึงสภาพแวดล้อมของประเทศไทยที:
สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมไหมคือ (1) สร้ างสมดุลระหว่างสิ ทธิ ภาพและประเพณี ดB งั เดิม (2) นวัตกรรม
ผลิตภันฑ์ไหมสําหรั บตลาดใหม่ (3) การจัดจําหน่ ายทันสมัยพร้ อมวัฒนธรรม (4) จัดกลุ่ มคลัสเตอร์ และการ
เชื:อมโยงในอุตสาหกรรม
การเติบโตของอุตสาหกรรมสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มสร้ างรายได้จากการส่ งออกไปยังประเทศที:พฒ
ั นา
แล้วโดยเฉพาะตลาดใหญ่และมีฐานรากทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจทัBงนีB สะท้อนถึงการอุปโภค
บริ โภคและคุณภาพชีวิตของผูบ้ ริ โภคในประเทศสหรัฐอเมริ กาและยุโรปแม้ว่าประเทศต่าง ๆ ก็มีอุตสาหกรรม
สิ: ง ทอและเครื: อ งนุ่ ง ห่ มที: ต ้อ งตอบสนองความต้อ งการซึ: ง มี มูล ทางตลาดถึ ง จํา นวนผูบ้ ริ โ ภค 4 พัน ล้า นคน

ประเทศที: ส่ ง ออกไปยัง ตลาดสหรั ฐ อเมริ ก าได้แ ก่ ป ระเทศที: เ ติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เอเชี ย ได้แ ก่ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ญี:ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง ในช่วงหลายศตวรรษก่อนปี ค.ศ. 1990 แม้ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะเป็ น
ประเทศที: ผลิตและส่ งออกและเป็ นพันธ์มิตรทางการค้ากับประเทศกลุ่มอาเซี ยนแต่ ก็ยงั มีนโยบายปกป้ องการ
นําเข้าสิ: งทอและเครื: อ งนุ่ งห่ มจากกลุ่มประเทศส่ ง ออกอาเซี ยนเหตุ ผลที: ตอ้ งปกป้ องอุ ตสาหกรรมสิ: งทอและ
เครื: องนุ่ งห่ มในประเทศสหรัฐอเมริ กาเองเพราะองค์กรที:ผลิตสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มมีถึง 28,000 แห่ งและจ้าง
แรงงานถึง 2 ล้านคนในช่ วงค.ศ. 1990 นัBนเองดังนัBนประเทศสหรัฐอเมริ กาจําเป็ นต้องออกความร่ วมมือร่ วมกัน
เรี ยกว่า Multi-fibre Arrangement (MFA) ขึBนเพื:อปกป้ องอุตสาหกรรมของตนเองเพราะสถานการณ์การขาด
ดุลการค้าสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มทุกปี ดังนัBนประเทศผูส้ ่ งออกอาเซี ยนจึ งต้องกําหนดกลยุทธ์ความแตกต่างด้าน
การลดต้นทุ น ต้นแบบ ปรั บปรุ งการผลิ ตและเพิ:มประสิ ทธิ ภาพผลิตเพื: อพัฒนาคุ ณ ภาพและเพิ: มมูลค่ าให้กับ
ผลิตภัณ ฑ์ส:ิ งทอและเครื: องนุ่ งห่ มลดการใช้แรงงานด้วยเครื: องจักรที: ทันสมัยเพื:อรั กษาต้นทุ นตํ:าไว้เหตุ การณ์
เหล่านีB ได้ถูกนําเสนอในงานวิจยั ของ Wong & Chan (1993) ในหัวข้อการปกป้ องและการตอบโต้เชิงกลยุทธ์จาก
คู่แข่งอาเซี ยนของอุตสาหกรรมสิ: งทอและเครื: องนุ่งห่มของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รุ่ ง ระวี วี ระเวลส์ (2555) ได้วิ เ คราะห์ ศักยภาพการส่ ง ออกสิ: ง ทอและเครื: อ งนุ่ ง ห่ มของอาเซี ย นใน
ตลาดโลก โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบที:ปรากฎร่ วมกับปั จจัยอัตราการขยายตัวของตลาดโลกให้เป้ น
ตัวดัชนี ระดับ ความสามารถในการแข่ง ขันส่ ง ออกสิ: งทอและเครื: องนุ่ ง ห่ มในตลาดโลกของประเทศในกลุ่ ม
สมาชิกอาเซี ยน ผลการวิเคราะห์จาํ แนกตามกระบวนการผลิตต้นนํBา กลางนํBาและปลายนํBา ตามประเภทพิกดั ฮา
โมไนท์ 52 – 55 58 – 59 และ 61 – 62 ตามลําดับผลการศึกษาพบว่าประเทศอินโดนี เซี ยมีศกั ยภาพในด้านใยฝ้ าย
และเส้นด้ายฝ้ ายรวมถึงผ้าผืนและรวมถึงประเทศไทยที: ส่งออกผ้าผืนได้เช่ นกันแต่สําหรั บอุตสาหกรรมเสืB อผ้า
สําเร็ จรู ปพบว่าสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชามี
โอกาสสู งเพราะค่าจ้างแรงงานการย้ายฐานการผลิตเป็ นปั จจัยหลักที: เป็ นผลดังกล่ าวซึ: งสอดคล้องกับงานวิจัย
(Chien, 2010)
แต่ ทB ัง นีB ในตลาดใหญ่ ข องโลกอย่ า งเช่ น ประเทศสหรั ฐ อเมริ กาผูบ้ ริ หารอุ ต สาหกรรมสิ: ง ทอและ
เครื: องนุ่ งห่ มมักจะวิ จารณ์ ความไม่ สนใจกลยุท ธ์ในระยะยาวโดยเฉพาะกลยุทธ์ส่ งออกซึ: งต้องอาศัยทัศนคติ
คุ ณภาพและการอุ ทิศเวลาในการจัดการแม้เ ศรษฐกิจอาจมี ปัญหาด้า นอัต ราการแลกเปลี: ยนเงิ น ตรา ขาดองค์
ความรู้ ในตลาดเครื: องนุ่ งห่ มโลก แต่ ก็อ าจเยียวยาได้จากความช่ วยเหลือจากรั ฐบาลและองค์กรที: ปรึ กษาการ
ส่ งออก (Douglas & Narayan, 1991)
ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที: มีต่อ แฟชั:นเครื: องนุ่ ง ห่ มหรู หากแต่ ผลิ ต ในโรงานที: ไ ม่ ไ ด้มาตรฐานนับ เป็ น
ประเด็นปั ญหาสังคมและการลดต้นทุนในการผลิตเครื: องนุ่ งห่ มสู่ ตลาดโลกโดยเฉพาะผูผ้ ลิตแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ ม
ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา การค้าปลีกและสิ นค้าเครื: องนุ่ งห่ มที:ส:ังนําเข้าจากประเทศด้อยพัฒนาที: โรงงานผลิต

แฟชั:นเครื: องนุ่ งห่ มส่ วนใหญ่ไร้มาตรฐานการผลิตและใช้แรงงานเด็ก (Harrison & Scorse, 2010) นอกจากนีB
บรรยากาศในการผลิตแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มก็อยู่ในสภาพไม่เหมาะสมกับการทํางานอีกด้วย ปั จจัยนีB ผบู ้ ริ โภคให้
ความสําคัญต่อการซืB อในร้านค้าปลีกหรื อราคาที:กาํ หนดขายก็ตาม (Powell & Zwolinski, 2012) หากย้อนเวลา
กลับ ไปพบว่ า เป็ นเวลายาวนานนั บ หลายสิ บ ปี ที: ผูบ้ ริ โภคตระหนัก ถึ ง หน้า ที: จ ริ ยธรรมที: ต้อ งใส่ ใจรวมถึ ง
สภาพแวดล้อมเพื:อการตัดสิ นใจซืB อ (Sadachar, 2014) ต้องยอมรับผลการวิจยั ที:พบว่าความซื: อสัตย์ยอ่ มส่ งผลต่อ
การซืB อที:ให้ความสําคัญต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณมากกว่าการขาดความซื: อสัตย์ (Floyd et al., 2013) แม้
ความซื: อสัตย์พบว่ามีผลกระทบต่อความตัBงใจซืB อและความเต็มใจที:จ่ายเงินเพิ:มขึBนหากมาจากโรงงานผลิตแฟชัน:
เครื: องนุ่ งห่ มที:มีมาตรฐานการผลิตเป็ นโรงงานที:มีชื:อเสี ยงรับผิดชอบต่อสังคม (Chitakornkijsil, 2012) งานวิจยั
โดย Phau, Teah & Chuah (2015) เกี:ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มที:ผลิตในโรงงานไม่ได้
มาตรฐานโดยศึกษาปั จจัยทัศนคติต่อโรงงานประเภทนีB ปทัสฐานทางสังคมและการรั บรู ้การควบคุมพฤติกรรม
นอกจากยัง ได้ศึก ษาตัว แปรที: มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตัBง ใจซืB อ และความเต็ ม ใจที: จ ะจ่ า ยเงิ น เพิ: ม เพื: อ ซืB อแฟชั:น
เครื: องนุ่ งห่ มที:ผลิตจากโรงงานที:มีมาตรฐานการผลิตสู งการพิสูจน์ทฤษฎีการวางแผนเชิงพฤติกรรมก็ได้ถูกนํามา
พิสูจน์อีกด้วย
บทสรุ ป
การทบทวนวรรณกรรมเริ: มต้นด้ว ยแนวคิด ทฤษฎี ทุน ทางปั ญญาเป็ นผลรวมของทุ นมนุ ษ ย์และทุ น
โครงสร้าง รวมถึงประสบการณ์ที:นาํ มาประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีขององค์การ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และทักษะ
เชิงวิชาชีพ ซึ: งสิ: งเหล่านีB ช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบสําคัญคือ
(1) ทุนมนุษย์ ซึ: งจะเกี:ยวข้องกับความรู ้ และการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ:มกับองค์กร การสร้างทุน
มนุ ษย์ให้เกิดขึBน โดยใช้กระบวนการบริ หาร ทุ นมนุ ษ ย์จึงเป็ นกลยุทธ์สําคัญในการบริ หาร จัดการ สร้ าง และ
จัดหาเพื:อให้ได้มาซึ: งความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที: จาํ เป็ นสําหรั บบุ คลากรในการปฏิ บตั ิงาน
เพื:อให้บรรลุพนั ธกิจและเป้ าหมายขององค์กร (2) ทุน ซึ: งมีความเกี:ยวข้องสัมพันธ์กนั กับทุนมนุ ษย์และความรู ้
ซึ: ง Edvinsson (2001) กล่าวว่าการที:ทุนโครงสร้ างช่ วยให้พนักงานสร้ างผลงานได้มากขึBน ไม่ได้หมายความว่า
ต้องทํางานหนักขึBน แต่หมายถึงการทํางานที:เหมาะสมดูดีดว้ ย ทุนโครงสร้ างที:มีซ: ึ งแสดงให้เห็ นถึงคุณค่าของ
องค์กรได้อย่างแท้จริ ง โดยทุนโครงสร้างเป็ นองค์ประกอบของทุนทางปั ญญาที:ใหญ่ที:สุดหรื ออาจเรี ยกได้ว่าเป็ น
ขีดความสามารถขององค์กร ดังนัBนแรงขับเคลื:อนเพื:อเพิ:มมูลค่าในปั จจุบนั จึงหมายถึงการเปลี:ยนแปลงทุนมนุ ษย์
ให้เป็ นทุนโครงสร้างเพื:อเพิ:มโอกาสทางการตลาดนัน: เอง
แนวคิดทฤษฎีการตลาด (Marketing) วิธีการและการปฏิบัติต่าง ๆ โดยใช้ทรัพ ยากรที: องค์กรมีอยู่เป็ น
เครื: องมือดึงดูดความสนใจของลูกค้าและผูท้ ี:คาดว่าจะเป็ นลูกค้าเป็ นสําคัญ เพื:อทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จใน

การดําเนิ นงาน โดยการหันมามองถึงผูบ้ ริ โภคที:เป็ นลูกค้าเป็ นหลักแทนที:จะมองแต่ผผู ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ าย โดย
อาศัยเครื: องมือการตลาด (4 C’s) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสําคัญคือ
(1) ความต้องการของผูบ้ ริ โภค แทนที: จะผลิตอะไรก็ได้ที:ขายได้ คงต้องผลิตอะไรที:ผูบ้ ริ โภคต้องการ
มากกว่า เพราะผูบ้ ริ โภคได้เรี ยนรู ้แล้วว่าควรจะซืB อสิ นค้าและบริ การอะไรและแบบไหน สิ นค้าที:ผลิตออกมานัBน
ควรจะเป็ นสิ น ค้า ที: ผูบ้ ริ โภคจะซืB อ ใช้เ พื: อแก้ปัญหาการอยู่รอด แทนที: จ ะเป็ นการอยู่รอดของผูผ้ ลิ ต และผูจ้ ัด
จําหน่าย (2) ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค แนวคิดการตัBงราคาเพื:อให้ผผู ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายอยูร่ อดนัBนต้องเปลี:ยนไปเป็ น
การตัBงราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุ นของผูบ้ ริ โภคที:ตอ้ งจ่ ายเพื:อที: จะให้ได้สินค้ามาใช้ ซึ: งการตัBงราคานัBนต้อง
คํานวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที:ผบู้ ริ โภคต้องจ่ายออกไปก่อนที:จะจ่ายเงินซืB อสิ นค้า ไม่ว่าจะเป็ นค่าใช้จ่ายในเรื: องการ
เดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเสี ยเวลา เป็ นต้น (3) ความสะดวกในการซืB อ การกระจายสิ นค้าในทุกๆ จุดขายที:เป็ นไปได้
โดยคิ ด ว่ า หากจุ ด ขายสิ น ค้า มี ม ากผู้บริ โ ภคจะซืB อ นัBน ก็ เ ป็ นเรื: องที: ห ลงสมัย ไปแล้ว ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย
สมัยใหม่นB ันต้องคิดว่าจะเพิ:มความสะดวกในการซืB อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคได้อย่างไร เพราะในตอนนีB
ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะซืBอที:ไหน ซืB อมากเท่าไร และซืB อเวลาใด มากกว่าการซืB อตามช่องทางที:ถูกกําหนด
ขึBนจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ าย (4) การสื: อสาร วิธีการสื: อสารนัBนแทนที:จะใช้สื:อเพื:อการกระตุน้ การตัดสิ นใจซืB อ
แบบในอดี ต ที: เ คยประสบความสําเร็ จ แต่ ว นั นีB การสื: อสารต้องมองว่า ทัBงสื: อและสารใดที: ผูบ้ ริ โภคจะรั บฟั ง
การตลาดวันนีB ไม่ใช่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะยอมฟังในสิ: งที:เราต้องการจะพูดดังเช่นเดิม แต่วนั นีB ผบู ้ ริ โภคเลือกที:จะฟั งและ
ไม่ฟัง เลือกที: จะเชื: อและไม่เ ชื: อ ดังนัBนการส่ งเสริ มการตลาดจึ งควรหันมาให้ความสําคัญในเรื: องการสื: อสาร
มากกว่าการลดแลก แจก แถมแต่ให้ความสําคัญในการสร้างเรื: องราวสร้างความไว้เนืBอเชื:อใจผ่านสื: อที:ผบู ้ ริ โภค
รับฟั งมากกว่า
วงการอุตสาหกรรมสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มระดับนานาชาติกาํ ลังเผชิญหน้ากับปั ญหาและสิ: งท้าท้า ย
สําหรับประเทศผูผ้ ลิตสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ มในตลาดโลกโดยเฉพาะประเด็นเกี:ยวกับการเลิกโควต้านับตัBงแต่
เดื อนมกราคม พ.ศ.2548 เป็ นต้นมา ส่ งผลให้ประเทศผูผ้ ลิตต่างสร้างปริ มาณผลิตภัณฑ์ส:ิ งทอและเครื: องนุ่ งห่ ม
อีกทัBง ปริ มาณความชํานาญในการผลิตจากกลุ่มผูผ้ ลิตนานาชาติมีมากขึBน และราคาตลาดโลกก็ผกผันลดลงใน
ตลาดโลก ส่ งผลให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นซึ: งเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่และมีส่วนครองตลาดโลกด้วยราคา
แข่งขันที: ได้เ ปรี ยบกว่าประเทศผูผ้ ลิตสิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ ม แต่สําหรั บผูผ้ ลิตแฟชัน: สิ: งทอและเครื: องนุ่ งห่ ม
ประเทศอื:นๆ ต่างก็ตอ้ งแข่งขันในตลาดโลกต่อไป
งานวิ จัยที: เ กี: ยวข้องกับองค์ความรู ้ ใ นอุ ตสาหกรรมแฟชั:นเครื: องนุ่ ง ห่ มไทยสะท้อนให้ เ ห็ นถึ งความ
เกี:ยวข้องกับกลุ่มตัวแปรกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ (1) ความต้องการของผูบ้ ริ โภค พบว่า ตัวแปรความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมีความเหมาะสมที:จะนําไปใช้วดั กลยุทธ์การตลาด (2) ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (3) ความสะดวกในการซืB อ
(4) การสื: อสาร งานวิจยั พบว่า ทุนทางปั ญญามีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์การตลาด ตัวแปรทุนทางปั ญญาน่ าจะมี

ความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์การตลาด โดยทุนทางปั ญญาจะวัดจากทุนมนุ ษย์ และทุนโครงสร้างจากงานวิจยั พบว่า
ทุ น ทางปั ญญาวัด จากทุ นมนุ ษ ย์ และทุ น โครงสร้ า ง โดยทุ น ทางปั ญญายังได้รับ อิ ทธิ พ ลมาจากปั จ จัยต่ าง ๆ
ต่อไปนีB (1) ลักษณะของกิจการธุ รกิจ ลักษณะของกิจการธุ รกิจมีความสัมพันธ์กบั ทุนปั ญญา จึงสรุ ปได้ว่า ตัว
แปรทุนทางปั ญญาน่ าจะได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะของกิจการธุ รกิจ (2) ลักษณะความเป็ นเจ้าของของธุ รกิจ
(3) ระยะเวลาดําเนินกิจการ (4) ประเทศอาเซี ยนที:ทาํ การตลาด (5) ประเภทผลิตภัณฑ์ที:ผลิตหรื อจําหน่ าย (6) การ
มีบริ ษทั ลูกที:ตB งั อยูใ่ นประเทศอาเซี ยน (7) การเข้าสู่ ตลาด (Mode of Entry) ในประเทศอาเซี ยนด้วยวิธีการใด (8)
ผลการดําเนินกิจการในปั จจุบนั เมื:อเทียบกับปี ที:ผา่ นมา (9) การคอรัปชัน: จากเจ้าหน้าที:รัฐและองค์กรเอกชน
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที:เกี:ยวข้องทัBงในและต่างประเทศ เป็ นการยืนยันตัวแปรและ
รู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรที:ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดที:ใช้สาํ หรับอุตสาหกรรมแฟชัน: เครื: องนุ่ งห่ มไทย
และเป็ นที:มาของรู ปแบบการวิจยั ที:ได้นาํ เสนอในบทนีB

