บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื อง รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปั จจัยทีส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับ
ธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือศึกษาระดับกลยุทธ์
การตลาดสําหรั บธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และรู ปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ของปั จ จัยด้า นข้อ มู ลธุ ร กิ จ แฟชันเครื องนุ่ ง ห่ มไทย และทุ น ปั ญ ญาที ส่ งผลต่ อกลยุท ธ์
การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ประเภทการวิจัยคื อ การวิ จัยเชิ ง สํา รวจและพัฒนา (Survey and development research) สํา หรั บ
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้รั บนัGน ภาคอุ ต สาหกรรมแฟชันเครื องนุ่ มห่ มไทย สามารถใช้เ ป็ นข้อ มูล ในการจัด
ฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรเพือให้มีความเป็ นเลิศเก่งในทุก ๆ ด้าน ทัGงเก่งด้านปั ญญาในการเรี ยนรู ้ เก่งคิด และเก่ง
ทํา รวมถึงเก่งด้านการตลาดในการผลิตและจําหน่ ายสิ นค้าให้ได้เป้ าตามทีพึงประสงค์ อันนํามาซึ งผลสําเร็ จ และ
ดําเนิ นธุรกิจได้อย่างยังยืน อีกทัGงข้อค้นพบจากการวิจยั ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาทุนปั ญญาและ
กลยุทธ์การตลาดสําหรั บธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในสิG นปี 2558 โดย
อาศัยความรู้ ทีปรับเปลียนสิ นทรัพย์ทีจับต้องไม่ได้ (Intangible asset) ให้มีคุณค่าเพิมขึGนและเครื องมือทางการ
ตลาด (4 C’s) ในการเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสําเร็ จรู ปทีส่ งออกไปสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนเฉพาะประเทศสิ งค์โปร์
สหภาพเมี ยนมาร์ มาเลเซี ย และกัมพูชา จํานวนทัGงสิG น 940 ราย การวิเ คราะห์ ขอ้ มู ลครัG งนีG ได้ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS version 14.0 และ AMOS version 6.0 โดยใช้ค่าสถิติ อันได้แก่ การแจกแจงความถี (Frequency
distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความ
เบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และเทคนิ คการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation
Model Analysis: SEM) ในการสรุ ปผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัย
ลักษณะข้อมูลธุ รกิ จแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย จํานวนทัGงสิG น 940 แห่ งที พบมากคือเป็ นวิสาหกิ จขนาด
กลาง คิดเป็ นร้อยละ 51.8 รองลงมาคือวิสาหกิจขนาดใหญ่ ร้อยละ 26.2 ลักษณะ ความเป็ นเจ้าของธุ รกิจโดยส่ วน
ใหญ่เป็ นหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 62.8 ส่ วนทีเหลือร้อยละ 37.2 เป็ นเจ้าของคนเดียว ระยะเวลาดําเนิ น

กิจการเฉลีย 12-19 ปี ประเทศทีทําการตลาดสู งสุ ดในอาเซี ยนคือ สิ งค์โปร์ คิดเป็ นร้อยละ 51.2 ผลิตภัณฑ์แฟชัน
เครื องนุ่ งห่ มไทยประเภทเสืG อผ้าทีผลิตหรื อจําหน่ายสู งสุ ดถึงร้อยละ 68.4 โดยส่ วนใหญ่ร้อยละ 62.3 จะมีบริ ษทั
ลูกทีตัGงอยูใ่ นประเทศอาเซี ยน การเข้าสู่ ตลาดในประเทศอาเซี ยนด้วยวิธีการส่ งออกผ่านตัวแทนจําหน่ ายพบมาก
ทีสุ ดคือร้อยละ 60.0 ซึ งมีผลการดําเนิ นกิจการในปั จจุ บนั เมือเทียบกับปี ทีผ่านมาเฉลียกําไรเพิมขึGน 6.81% เมือ
เทียบกับปี ทีผ่านมา สําหรับการทําการตลาดอาเซี ยนของธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มไทยพบว่า มีการคอรัปชันโดย
เจ้าหน้าทีและบริ ษทั เอกชนอยูใ่ นระดับปานกลาง ( Χ =3.31 และ 3.17 ตามลําดับ)
วัตถุประสงค์ การวิจัยที 1 ระดับกลยุทธ์ การตลาดสําหรั บธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน
กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน พบว่า ธุ รกิจ
แฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยมีทุนปั ญญาในระดับมาก ( Χ = 3.69) ทัGงทุนปั ญญาด้านโครงสร้างและด้านทุนมนุ ษย์ ซึ ง
ต่างล้วนจัดอยูใ่ นระดับมาก รวมถึงมีการวางกลยุทธ์การตลาดในระดับมาก ( Χ = 3.73) ทัGงการตลาดด้านความ
สะดวกในการซืG อ ด้านการสื อสาร ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค และด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ตามลําดับ ซึ ง
ต่างล้วนจัดอยู่ในระดับมากเช่ นเดี ยวกัน เมือพิจารณาในรายประเด็นพบว่า มีเพียงประเด็นที ว่า พนักงานของ
บริ ษทั จะยังคงทํางานให้ดีทีสุ ดเท่าทีจะทําได้อย่างเหมาะสม ( Χ = 3.38) และพนักงานในบริ ษทั ของท่านสามารถ
เรี ยนรู ้ได้จากคนอืนๆ ( Χ = 3.32) ทีจัดอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนประเด็นอืน ๆ ล้วนต่างจัดอยูใ่ นระดับมาก
วัตถุประสงค์ การวิจัยที 2 รูปแบบความสั มพันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุของปัจจัยด้ านข้ อมูลธุรกิจแฟชั น
เครื องนุ่ งห่ มไทย และทุน ปั ญ ญาที ส่ ง ผลต่ อกลยุท ธ์ การตลาดสํ า หรั บธุ รกิจ แฟชั นเครื องนุ่ ง ห่ ม ไทยสู่ ต ลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิ งสาเหตุของปั จจัยด้านข้อมูลธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย และทุ น
ปั ญญาที ส่ ง ผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรั บธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
พบว่า รู ปแบบทีพัฒนาขึGนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื องจาก สัดส่ วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชัGนแห่ ง
ความเป็ นอิสระ (χ2/df) มีคา่ เท่ากับ 2.718 ซึ งผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้คือ น้อยกว่า 3 ดัชนี ทุกตัวได้แก่ GFI, AGFI,
CFI, TLI ผ่านเกณฑ์มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.90 และดัชนี PGFI ผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึGนไป ส่ วนดัชนี ทีกําหนดไว้ที
ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR, RMSEA ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้เช่นเดียวกัน อีกทัGงในแต่ละองค์ประกอบ
ของรู ปแบบมีความเที ยงตรง (Validity) เนื องจาก ค่านํGาหนักปั จจัย (Factor loading) มี ค่าตัGงแต่ 0.30 ขึGนไป
(ค่า สัมบูรณ์ ) และมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ตลอดจนรู ปแบบที พัฒนาขึGนมีความสามารถในการพยากรณ์ กลยุทธ์
การตลาดสําหรั บธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนได้ระดับดีและเป็ นทียอมรั บ
คิดเป็ นร้อยละ 61.2 ซึ งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40 ขึGนไป โดยนําเสนอรู ปแบบทีพัฒนาขึGนในรู ปกรอบแนวคิดการวิจยั
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ข้ อมูลธุรกิจแฟชัน
เครืองนุ่งห่ มไทย
1. ลักษณะของกิจการ
2. ลักษณะความเป็ นเจ้าของ
3. ระยะเวลาดําเนินกิจการ
4. ประเทศอาเซียนทีทําการตลาด
5. ประเภทผลิตภัณฑ์ทีผลิตหรื อ
จําหน่าย
6. ผลการดําเนินกิจการใน
ปัจจุบนั เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา
7. การคอรัปชันจากเจ้าหน้าทีรัฐ
และบริ ษทั เอกชน

ตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ทุนปัญญา (Intellectual Capital)
1. ทุนมนุษย์ (Human Capital
2. ทุนโครงสร้าง (Structural Capital)

กลยุทธ์ การตลาดสํ าหรับ
ธุรกิจแฟชันเครืองนุ่งห่ มไทยสู่
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Marketing Strategy)
1. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
(Consumer Wants and Needs)
2. การสือสาร (Communication)
3. ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s
Cost to Satisfy)
4. ความสะดวกในการซืGอ
(Convenience to Buy)

ภาพที 1 รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปั จจัยทีส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชัน
เครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนทีพัฒนาขึGนในรู ปกรอบแนวคิดในการวิจยั
อภิปรายผล
ธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มเสืG อผ้าไทยมีการวางกลยุทธ์การตลาดในระดับมาก ( x =3.73) โดยแยกด้าน
ความสะดวกในการซืG อ ( x =3.86) ด้านการสื อสาร ( x =3.75) ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ( x =3.68) และ
ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ( x =3.65) ซึ งต่างล้วนจัดอยูใ่ นระดับมากเช่นกันสอดคล้องกับ (Kotler, 2003) ทีว่าต้อง
จัดการกลยุทธ์ การตลาดเฉพาะกลุ่ม ลูกค้า เพื อซืG อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ในราคาแพงและให้ความสํ า คัญ กับการสื อสาร
สอดคล้องกับ (Lauterborn, 1990) เข้าใจการสื อสารการตลาด (Sheth et al., 2011)
กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มเสืG อผ้าไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนพบว่า มี
ทุนปั ญญาอยู่ในระดับมาก ( x =3.69) ทัGงทุนปั ญญาด้านโครงสร้ างและด้านทุนมนุ ษย์ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั
Tawy & Tollington (2012) ที กล่ าวว่า ความสั มพันธ์ระหว่างทุ นปั ญญาและการสร้ างคุ ณค่ามีสาเหตุ รวมกัน
นอกจากนีG ความรู้ ทกั ษะและความพร้ อมในอาชี พ และประสบการณ์ การสร้างสรรค์งานของบุ คลากรย่อมเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการพัฒนาองค์กรให้เกิดผลิตภาพและประสิ ทธิ ผล (Boujelbene & Affes, 2013) เกิดจากความ

พร้อมทางการเงิน (Chang, 2013) และการจัดทํามาตรฐานการบัญชี (Cronje & Moolman, 2013) นอกจากนีG ยงั
สอดคล้องกับแนวคิดของ Edvinsson & Malone (1997) ที ว่าประสบการณ์นาํ มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายใน
องค์กรและสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Lauterborn, 1990)
ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั ได้ให้ขอ้ เสนแนะทีเป็ นแนวทางเสริ มสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจแฟชัน
เครื องนุ่ มห่ มไทยเมือเข้าสู่ ตลาดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสําหรับหน่ วยงานทีเกียวข้องดังนีG
จากผลการวิจยั พบว่า ธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยมีทุนปั ญญาในระดับมาก ( Χ = 3.69) ทัGงทุนปั ญญา
ด้านโครงสร้ าง ( Χ = 3.72) ด้านทุนมนุ ษย์ ( Χ = 3.65) ซึ งต่างล้วนจัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน จึ งเห็นควรให้
หน่ วยงานทีเกียวข้องมีการเสริ มสร้างพันธมิตรระหว่างหน่ วยงานภาครัฐกับบริ ษทั ผูป้ ระกอบธุ รกิจแฟชันเครื อง
นุ่มห่ มไทยเพือกําหนดนโยบายทุนปัญญาด้านมนุ ษย์คอื การจัดแรงงานพร้อมพัฒนาความรู ้ทกั ษะวิชาชีพด้านการ
ออกแบบและการตัดเย็บด้วยการฝึ กอบรมให้เป็ นแรงงานฝี มื อที มีศกั ยภาพผ่านมาตรฐานทางวิชาชีพ เน้นการ
สอนงาน ( Χ = 3.32) รวมถึงเปิ ดอิสระทางความคิดเพือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ สําหรับการกําหนดนโยบายด้าน
โครงสร้ างคือ การเตรี ยมพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการมีฐานข้อมูลที เอืGอประโยชน์ต่อการค้นหา
ความรู ้ การใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรั บการออกแบบและช่ วยกระบวนการทํางานให้ง่ายขึGน การเตรี ยมความ
พร้อมของการจัดการโครงสร้างพืGนฐานของบริ ษทั โดยอาศัยการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม (Team work) การสื อสาร
กับพนักงานและลูกค้าหลายช่ องทาง การสร้ างแรงขับเคลือนหรื อแรงบันดาลใจเพือให้พนักงานทุ่ มเททํางาน
อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ ( Χ = 3.38) รวมถึงการถ่ายทอดความรู ้ออกมาในรู ปของเอกสาร คู่มือเพือให้ทวถึ
ั ง
ทัGงองค์กร
ธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มไทยมีการวางกลยุทธ์การตลาดในระดับมาก ( Χ = 3.73) ทัGงการตลาดด้านความ
สะดวกในการซืG อ ( Χ = 3.86) ด้านการสื อสาร ( Χ = 3.75) ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ( Χ = 3.68) และด้าน
ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ( Χ = 3.65) ตามลําดับ ซึ งต่างล้วนจัดอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน จึงเห็ นควรให้บริ ษทั ผู ้
ประกอบธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ มห่ มไทยทัGงในและต่างประเทศร่ วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชันเครื องนุ่ม
ห่ มทัGงด้านการออกแบบ รู ปแบบ สี สั น ลวดลาย และเนืG อ ผ้าให้เ ข้า กับ วัฒนธรรมประเพณี ของแต่ ละชนชาติ
เพื อให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านต้นทุ นของผูบ้ ริ โภค โดยการกําหนดราคาสิ นค้าให้มีหลายระดับ
ราคาโดยคํานึ งกําลังซืG อและความจําเป็ นของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มเป็ นสําคัญ ด้านความสะดวกในการซืG อ โดยการ
ขยายช่ อ งทางการเข้า ถึ งสิ นค้า ได้ง่ า ย โดยอาศัยเทคโนโลยีในการติ ด ต่ อ สื อสาร และการกระจายสิ น ค้า ให้
ครอบคลุ มทุ กพืGนที ผ่านร้ านค้าปลีก สถานทีสําคัญของทางภาครัฐ และด้านการสื อสาร เน้นการสร้างเรื องราว

ให้กบั ตัวสิ นค้าเพือสร้ างมูลค่าเพิมและความภูมิใจที ได้มาครอบครอง การแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสารรายการ
ส่ งเสริ มการขายต่างๆ ผ่านสื อบุคคล สื อมวลชน และสื อกิจกรรม
ตลอดจนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที เกี ยวข้อ งเช่ น กระทรวงพาณิ ชย์ การะทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
วัฒนธรรมร่ วมมือกับภาคธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่มห่ มไทย นํานโยบายทุนปั ญญาและการตลาดสําหรับธุ รกิจแฟชัน
เครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนที กล่ าวมาข้างต้น ผลักดันในลักษณะของการฝึ กอบรม
พัฒนาความรู ้ (Knowledge) การสร้างทักษะ (Skill) และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of ethics) ร่ วมกับ
การให้เครื องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ นค้าก่อนวางจําหน่ าย เพือสร้างความเชือมันและมันใจให้แก่ลูกค้า
ด้ว ย ทัGง นีG เนื องจากอิ ท ธิ พ ลจาก ทุ น ปั ญ ญาส่ ง ผลทางบวกสู ง สุ ด ต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสํา หรั บ ธุ รกิ จ แฟชัน
เครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนที ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (DE=0.782) เมือเทียบกับ
ปัจจัยด้านข้อมูลธุรกิจอืนๆ
สําหรั บการศึกษาวิจยั ครัG งต่อไป ผูว้ ิจยั เห็ นควรให้มีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ร่ วม
ด้วย โดยอาศัยเครื องมือแบบสัมภาษณ์ (Interview) จากผูม้ ีส่วนเกียวข้องรอบด้าน 360 องศา เพือแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและความพร้อมของการนําทุนปั ญญาของธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยไปประยุกต์ใช้เพือกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์ ทางการตลาดที สามารถนําไปปฏิ บตั ิ ได้อย่างแท้จริ งตอบรั บกับตลาดอาเซี ยนเมือเข้าสู่ ประชาคม
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บทสรุ ป
รู ปแบบความสั มพันธ์ โครงสร้ างเชิ งสาเหตุ ของปั จจัยที ส่ งผลต่ อกลยุทธ์ การตลาดสําหรั บธุ รกิ จแฟชัน
เครื องนุ่ งห่ มเสืG อผ้าไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนทีพัฒนาจาก Edvinsson & Malone (1997) ให้
ความสําคัญกับข้อมูลธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มเสืG อผ้าไทยซึ งส่ งผลต่อทุนปั ญญาและกลยุทธ์ตลาดทัGง 4 C’s ได้แก่ (1)
ลักษณะของกิจการ (2) ลักษณะความเป็ นเจ้าของ (3) ระยะเวลาดําเนิ นกิจการ (4) ประเทศอาเซี ยนทีทําการตลาด
(5) ประเภทผลิตภัณฑ์ทีผลิตและ/ หรื อจําหน่ าย (6) ผลการดําเนินกิจการในปั จจุบนั เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา และ
(7) การคอรัปชันจากเจ้าหน้าทีรัฐและบริ ษทั เอกชน เพือเป็ นแนวทางเสริ มสร้ างพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ แฟชันเครื องนุ่ ง ห่ มเสืG อ ผ้า ไทยเมื อเข้า สู่ ต ลาดตลาดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนสํา หรั บ
หน่ วยงานทีเกียวข้องดังนีG
ธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มเสืG อผ้าไทยมีการใช้ทุนปั ญญาในระดับมากทัGงด้านโครงสร้ าง ด้านทุนมนุ ษย์
และโดยรวม รวมถึงมีการวางกลยุทธ์การตลาดในระดับมากทัGงด้านความสะดวกในการซืG อ ด้านการสื อสาร ด้าน
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค และโดยรวม รู ปแบบทีพัฒนาขึGนมีความกลมกลืนกับข้อมูล

เชิ งประจักษ์ ตลอดจนมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็ นที ยอมรับคิดเป็ นร้อยละ 61.2 อิทธิ พล
เชิงสาเหตุพบว่า ปั จจัยทางธุรกิจแฟชันเสืG อผ้าไทยได้แก่ ลักษณะของกิจการ ลักษณะความเป็ นเจ้าของ ระยะเวลา
ดําเนิ นกิจการ ประเทศอาเซี ยนทีทําการตลาด ประเภทผลิตภัณฑ์ทีผลิตและ/หรื อจําหน่ าย ผลการดําเนิ นกิจการ
ในปั จจุ บนั เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา การทําการตลาดอาเซี ยนในลักษณะการคอรั ปชัน และปั จจัยทางทุนปั ญญามี
อิทธิ พลต่อกลยุทธ์การตลาดแฟชันเครื องนุ่ งห่ มเสืG อผ้าไทยในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ควรให้มีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ร่ วมด้วย โดยอาศัยเครื องมือแบบสัมภาษณ์
ถึงปั ญหาหรื อประเด็นที สําคัญและต้องวิจัยต่อไปจากผูม้ ีส่วนเกียวข้องรอบด้าน 360 องศา เพือแสดงให้เห็ นถึง
ศักยภาพและความพร้ อมของการนําทุนปั ญญาของธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มเสืG อผ้าไทยไปประยุกต์ใช้เพือกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ ทางการตลาดทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ งตอบรับกับตลาดอาเซี ยนเมือเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจในสิG นปี พ.ศ. 2558

