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บทคดัย่อ 

 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ฉบบันี้ศกึษา การก าหนดกลยทุธอ์งคก์ร  เพือ่เพิม่ผล

ประกอบการของ    บรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล์  เป็นการศึ กษาเพือ่ทราบถงึปญัหา

สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกบรษิทั ศกึษาปญัหาสนิ คา้คงคคลังทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก  

การสรา้งกลยทุธเ์พือ่เพิม่ยอดขายใหบ้รษิทัฯ  

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. ศกึษาปญัหาสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกองคก์ร 
2. ศกึษาปญัหาการจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั   เพือ่แกป้ญัหาสนิคา้คงคลงั 
3. เพือ่ก าหนดกลยทุธอ์งคก์รในการเพิม่ผลประกอบการของบรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์

  

 จากการศกึษาถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ สาเหตุมาจากทัง้ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก ซึง่

ปญัหาทีเ่กดิจากปจัจยัภายนอกนัน้เป็นสิง่ทีย่ากจะควบคุม เชน่  สภาพเศรษฐกจิ  การเมอืง เป็น

ตน้  ส าหรบัปจัจยัภายในนัน้เกดิจากการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัไมเ่ป็นระบบจงึท าใหเ้กดิ

สนิคา้คงเหลอืเป็นจ านวนมาก และมแีนว ทางในการแกไ้ขปญัหาทีส่ามารถท างานไดจ้รงิ และ

งบประมาณไมส่งูมาก  



กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตน เองฉบบันี้  ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีเป็นเพราะการไดร้บัความ

ชว่ยเหลอืและการไดร้บัความรว่มจากบุคคลหลายๆฝา่ย 

 ขอขอบพระคุณ  ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ไพรนิทร ์สมภพสกุล  ซึง่ไดก้รณุาเป็นอาจารยท์ี่

ปรกึษาในการท าการศกึ ษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบั บนี้ และไดส้ละเวลาอนัมคีา่ยิง่ในการให้

ค าแนะน า ค าปรกึษา ค าชีแ้นะ และใหข้อ้คดิเหน็ตลอดจนการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ 

อนัน าประโย ชน์มาในงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตน เองฉบบันี้ จนท าใหง้านศกึษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองเสรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 ขอขอบพระคุณ  คุณปรติต ์ เลศิประภากร  กรรมการบรษิทั เอกปรติต ์ เทก็ซไ์ทล ์ 

จ ากดั  ทีส่ละเวลาอนัมคีา่ยิง่ในการใหส้มัภาษณ์  ถงึปญัหา ขอ้มลูต่างๆในธุรกจิสิง่ทอ   เพือ่ให้

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนัน้เสรจ็สมบรณ์ู 

 ขอขอบพระคุณครอบครวั  เพือ่นๆทีเ่รยีนสาขาประกอบการในชัน้เดยีวกนั ทีใ่หก้ าลงัใจ

ในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองส าเรจ็สมบูรณ์ 

 สดุทา้ยน้ีผู้ ศกึษาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การศึ กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อผูส้นใจ หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด ผูศ้กึษาขออภยัและขอน้อมรบัไวแ้ต่เพยีงผู้

เดยีว 

       



สารบญั 

หน้า 

บทคดัยอ่  .........................................................................................................................  ง 

กติตกิรรมประกาศ  ............................................................................... ............................  จ 

สารบญั  ...........................................................................................................................  ฉ 

สารบญัตาราง  ......................................................................................... ........................  ซ 

สารบญัแผนภมู ิ ..............................................................................................................  ฌ 

สารบญัภาพ  ...................................................................................... .............................  ญ 

 

บทที ่ 

1. บทนํา  ............................................................................................................  1 

 องคก์รและลกัษณะของธุรกจิ  .............................................................. ......  1 

 ปญัหาและสภาพความสาํคญัของปญัหา  ...................................................  8 

 วตัถุประสงคก์ารศกึษา  ...........................................................................  12 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ  ..................................................................................  12   

 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั  .....................................................................  13 

2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา  ...................................................  14 

 การจดัการเชงิกลยทุธ ์ ............................................................................  14 

 การจดัการสนิคา้คงคลงั  ..........................................................................  23 

 ทฤษฎอีงคก์ารและการจดัการ   ...........................................................  27

 ทฤษฎ ีTOWS MATRIX  ........................................................................  33

 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ....................................................................... .........  34 

3. ระเบยีบวธิกีารศกึษาและผลศกึษา  ................................................................  38 

 การวเิคราะหข์อ้มลู  ...................................................................... ...........  38 

 การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมสิง่ทอโดยรวมของประเทศไทย  ........................  40 



 



ซ 

 

สารบญั (ต่อ) 

 
บทที ่                              หน้า 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกของ 

 บรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์ ............................................................ .......  51 

 การก าหนดกลยทุธ ์ ................................................................................  55 

 การตดัสนิใจเลอืกแนวทางกลยทุธ ์บรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์ ...............  59  

4. สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ  ........................................................... ....  61 

  สรปุผลการศกึษา  ............................................................................... ...  61 

 ขอ้จ ากดัทางการศกึษา  ....................................................................... ...  62 

 ขอ้เสนอแนะ  ..................................................................... ....................  62 

บรรณานุกรม  ............................................................................................................. ...  63 

ภาคผนวก  ............................................................................................. .......................  64 

ประวตัผิูศ้กึษา  ........................................................................................................... ...  69 

      

 

           



สารบญัตาราง 
 

ตารางที ่                                   หน้า      

1. สภาวะการเงนิของบรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์ ...................................................  9 

 2. รายได ้ ค่าใชจ้่าย และก าไรของบรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์ ................................ 10 

 3. สว่นแบ่งการตลาดของประเทศผูส้ง่ออกสิง่ทอในตลาดโลก  ..................................  48 

 4. สว่นแบ่งการตลาดของประเทศผูส้ง่ออกเครือ่งนุ่งหม่ในตลาดโลก  ........................  50 

    5. เกณฑก์ารตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกป้ญัหา  ..................................................  59 



สารบญัแผนภมิู 

 
แผนภูมทิี ่                       หน้า

   1. กราฟแสดงสดัสว่นดุลการคา้ Textile&Clothing  .............................................  7 

 



 
 

สารบญัภาพ 

 
ภาพที ่                         หน้า

  1. ขัน้ตอนการท างานของบรษิทั  ....................................................................... .....  3 

  2. ระบบโครงสรา้งการผลติของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ไทย  ..................  5   

  3. โครงสรา้งองคก์ร  .............................................................................................  11 
      

 



1 

 

 
 

บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.ช่ือองคก์ร  และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 บรษิทั  เอกปรติต ์ เทก็ซไ์ทล ์ จ ากดั   เริม่ก่อตัง้เมือ่ ปี พ.ศ. 2542 อยูใ่นเขตคลองสาน 
กรงุเทพ ฯ ดว้ยทุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 3 ลา้นบาท  โดยมพีนกังานทัง้สิน้ 30 คน  โดยม ี        
คุณเอกชยั  ลิม้เพชรากูล  ด ารงต าแหน่ง CEO  ของบรษิทั เอกปรติต ์ เทก็ซไ์ทล ์ จ ากดั      
คุณปรติต ์ เลศิประภากร  ด ารงต าแหน่ง   Vice President  ของบรษิทั เอกปรติต ์ เทก็ซไ์ทล ์ 
จ ากดั    และ   คุณอรณุี    ศุภเมธ ี  ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและ ฝา่ยบุคคล  โดยมี
นโยบาย การด าเนินงานจากคุณปรติต ์  ภาพรวมองคก์ร เป็นรปูแบบ เทรดดิง้ ซือ้มาและขาย
ไป ลกัษณะการด าเนินงาน ของบรษิทั เอกปรติต ์ เทก็ซไ์ทล  จ ากดั คอืการ จ าหน่ายผา้  
COTTON  100 % ส าหรบัการตดัเยบ็เครือ่งนุ่งหม่   ดว้ยการสรา้งระบบ   SUPPLY  CHAIN  
ดว้ยประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมสิง่ทอของ คุณปรติต ์  มากกวา่   35  ปี   มแีนว
รว่ม จากโรงทอ  โรงยอ้ม และโรงพมิพช์ัน้น าของประเทศ  จงึมองวงการสิง่ทอวา่เป็นธุรกจิที่
สามารถเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง  แต่ตอ้งคดิใหไ้กลกวา่รา้นข ายผา้ยา่นส าเพง็ บรษิทัฯด าเนินธุรกจิ
เทก็ซไ์ทล ์    เป็นตน้แบบบรษิทั ขายสง่ผา้ ในเรือ่งการมหีอ้งตวัอยา่ง  SHOW ROOM   
รวมถงึมสีนิคา้ส าเรจ็รปู พรอ้มใหล้กูคา้สามารถเลอืกชม และสามารถมองเหน็ผา้ก่อนตดัเยบ็ 
และ หลงัตดัเยบ็เสรจ็ ลกูคา้สามารถจบงานไดภ้ายใน 3 ชม. เพราะมตีวัอยา่งแบบ 3 มติ ิให้
ลกูคา้ไดส้มัผสังานไดจ้รงิ   ดว้ยสาเหตุน้ีเองทีท่ าให ้บรษิทั ฯ เป็นทีเ่ชื่อถอืในวงการแฟชัน่ของ
ประเทศ อยา่งต่อเน่ือง  บรษิทั ฯ จ าหน่ายผา้   แก่ ลกูคา้ระดบัชัน้น า เชน่  แบรนด ์ ในเครอืส
หพัฒัน์ ฯ ( arrow , getaway , bsc lacoste , guy laroche ) เครอืรโีน (  A II Z , camal , 
scrum 03 , work shop , monkey see ) เครอื LME  , BODY GLOVE , PUMA , เครอื
เซน็ทรลัพฒันา ( CMG ) , Levi’s   suri by surivipa Getway  เป็นตน้   คุณปรติต ์ยงัพรอ้ม
สนบัสนุน กลุ่มดไีซน์เนอรร์ุน่ใหม ่โดยการสนบัสนุนเรือ่งผา้ทีจ่ะใชใ้นการจดังาน  BIFF & BILL  
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ตวัอย่างลกูค้าของบริษทั 
 
 บรษิทั  เป็นสมาชกิสมาคมทอผา้ไทย จากอุตสาหกรรมสิง่ทอในไทยนัน้ในปจัจุบนัมกีาร
แขง่ขนักนัอยา่งสงู  ทัง้ในประเทศ  หรอืคูแ่ขง่ขนัทีม่าจากต่างประเทศ  อาทเิชน่ประเทศ จนี  
เวยีดนาม  กมัพชูา  เป็นตน้   เน่ืองดว้ยประเทศทีเ่ป็นคูแ่ขง่นัน้มอีตัราคา่แรงงานต ่ากวา่
ประเทศไทย   จงึท าใหม้สีนิคา้ทีม่าจาก ประเทศจนีเขา้มาเป็นจ านวนมาก  หรอืแมแ้ต่การที ่  
แบรนด ์ชัน้น าในประเทศจา้งผลติทีป่ระเทศจนี ดงันัน้ทาง บรษิทัฯ  จงึไดท้ าการสรา้งหอ้งโชว์
รมูเพือ่ดงึดดูใหล้กูคา้ ทมีจดัซือ้  ทมีดไีซเนอร ์เขา้มาเพือ่ท าการหาผา้  ในการบรกิารหอ้งโชว์
รมูนัน้  บรษิทั ใหบ้รกิารในสว่นผา้ตวัอยา่งทีส่ามารถน ากลบัไปเพือ่ตดัเยบ็เป็นตวัไดใ้นทนัท ี 
เพราะในอดตีนัน้การคา้ผา้นัน้จะเสยีเวลาในขัน้ตอนการหาผา้เพือ่ขึน้ตวัอยา่ง  จงึท าใหล้กูคา้
พลาดโอกาส ทีจ่ะไดผ้า้ถูกใจไป   
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ลกูคา้ 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที ่1 ขัน้ตอนการท างานของบรษิทั   
ทีม่า ; ผูว้จิยั 
 กระบวนการการท างานของบรษิทัฯ เริม่จากการตดิต่อกบัลกูคา้เพือ่รบัค าสัง่ซือ้ จากนัน้
ทางบรษิทัฯ ท าการตดิต่อไปยงัโรงผา้ดบิเพือ่เตรยีมผา้ทอตามปรมิาณ ออรเ์ดอร ์จากบรษิทัฯ  
ในขนาดเดยีวกนับรษิทั ท าการตดิต่อโรงยอ้มผา้เพือ่เตรยีมสสี าหรบัยอ้มผา้ตามออรเ์ดอร ์ 
ส าหรบัรายละเอยีดขัน้ตอนการรบัค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ประกอบดว้ย 

1. ชื่อผา้  โครงสรา้งผา้ 
2. สขีองผา้ 
3. จ านวน 
4. ราคา 
5. สถานทีส่ง่ 
6. ก าหนดสง่สนิคา้ 

 
 เมือ่บรษิทั ฯ  ไดร้บัค า สัง่ซื่อจากลกูคา้มาแลว้   บรษิทัฯจะด าเนินการขัน้ต่อไปโดยการ  
สัง่ซือ้ผา้ดบิจากโรงทอผา้ดบิ โดยในรายละเอยีดประกอบดว้ย 

1. ชื่อผา้ดบิ 
2. จ านวนผา้ดบิ 
3. สถานทีส่ง่ 
4. ก าหนดสง่ผา้ดบิ 

 

ลกูคา้ 

บรษิทั เอกปรติต ์
เทก็ซไ์ทล ์

โรงผา้ดบิ โรงยอ้มผา้ 
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 รายชื่อโรงผา้ดบิทีท่าง บรษิทั ฯ  ซือ้ผา้ดบิ  มจี านวน 2 ราย ไดแ้ก่  หจก .สรุตัน์พฒัการ
ทอ   บรษิทั เอราวลัย ์ 
 
 หลงัจากนัน้บรษิทั ฯ ท าการน ารายการผา้ทีล่กูคา้สัง่เขา้มานัน้สง่มอบใหท้างโรงยอ้ม
เพือ่ท าการท า LAB สเีพือ่ใหล้กูคา้สรุป สกี่อนการลงยอ้มจรงิ  ขัน้ตอนในการท า LAB สนีัน้โดย
มาตรฐาน 7-10 วนัท าการ  หลงัจากลกูคา้สรุปส ี สรุปราคา จ านวน ไดน้ัน้  ระย ะเวลาการลง
ยอ้มขฃจรงิจะอยูท่ี ่ 30  วนัท าการ  + / -  10  วนัท าการ  ระยะเวลาการผลติผา้ใน 1 ใบสัง่ซือ้
จะอยูท่ี ่ 45 – 60 วนั  โดยสว่นใหญ่แลว้ลกูคา้จะท างานก่อนล่วงหน้าเสมอ  ยกตวัอยา่ง เช่น 
ในชว่งเดอืน ก.ย.  ถงึ  ธ.ค.  นัน้  ลูกคา้จะสัง่ซือ้เพือ่เตรยีมจ าหน่ายในชว่งเดอืน  ม.ีค. ถงึ พ.ค. 
ของปีถดัไปเป็นตน้  เมือ่ไดผ้า้ส าเรจ็รปูแลว้นัน้  บรษิทั ฯ  ท าการจดัสง่ตามสถานทีท่ีล่กูคา้
ก าหนด หลงัจากนัน้จะเป็นหน้าทีข่องลกูคา้ในการควบคุมการผลติ หรอืการควบคุมการตดัเยบ็ 
 
 รายชื่อโรงยอ้มผา้ทีท่างบรษิทัฯ ท าการสัง่ยอ้ม  มจี านวน 2  โรงยอ้มไดแ้ก่  บรษิทั    
พตัราภรณ์ไทยการยอ้ม ( TOKAI  DYDING )  และบรษิทัพฒันาผา้ไทย ( TTDF ) 
 
 โครงสรา้งอุตสาหกรรมสิง่ทอ และเครือ่งนุ่งหม่ไทย  อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่
ไทย  สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลกั  ตามโครงสรา้งของกระบวนการและขัน้ตอนการผลติ
ไดแ้ก่ 

1. อุตสาหกรรมตน้น ้า  ประกอบดว้ย  อุตสาหกรรมเสน้ใย ซึง่แบ่งเป็น 2 ประเภท ตาม
กระบวนการผลติคอื  อุตสาหกรรมเสน้ใยธรรมชาต ิและอุตสาหกรรมเสน้ใยสงัเคราะห์
หรอือุตสหกรรมเสน้ใยประดษิฐ ์  

2. อุตสาหกรรมหลางน ้า  เป็นสว่นของอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้งนิลงทุนและเทคโนโลยรีะดบั
ปานกลางถงึสงู  เชน่  อุตสาหกรรมป ัน่ดา้ย  อุตสาหกรรมผา้ทอ และผา้ถกั  และ
อุตสาหกรรมฟอก  ยอ้ม  พมิพล์ายและแต่งส าเรจ็ 

3. อุตสาหกรรมปลายน ้า  คอือุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งหม่  เป็นอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้งนิลงทุน  
เทคโรโลยแีละเครือ่งจกัร ในระดบัไมส่งูมากนกั ในขณะทีต่อ้งใชแ้รงงานเป็นจ านวนมาก
ในกระบวนการผลติ เมือ่เปรยีบเทยีบกนักระบวนการผลติของอุตสาหกรรมในสว่นอื่นๆ 
โดยคุณลกัษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งหม่  จะคอ้งมทักัษะและ
ประสบการณ์ดา้นงานฝีมอืและการตดัเยบ็ทีป่ระณตี  มคีุณภาพสม ่าเสมอ ในป ั จจุบนั
ประเทศไทย อผา้ทีม่ขีนาดและมาตรฐานทีห่ลากหลายกระจายอยูทุ่กพืน้ที ่ จ านวน
ทัง้สิน้  2,528  โรงงาน  ประกอบดว้ยโรงงานขนาดเลก็ทีด่ าเนินการตดัเยบ็เสือ้ผา้ 
brand name จากต่างประเทศ  โดยอุตสาหกรรมในสว่นนี้  มกีารจา้งก าลงัแรงงานมาก
ทีส่ดุในหว่งโซ่อุปทานการผลติเป็นจ านวนถงึ 824,500 คน 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................. .................. 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2  ระบบโครงสรา้งการผลติของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ไทย 
ทีม่า : สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
 
 
 

อุตสาหกรรมตน้น ้า 
อุตสาหกรรมเสน้ใยประดษิฐ ์
อุตสาหกรรมเสน้ใยธรรมชาต ิ

อุตสาหกรรมกลางน ้า                                 
อุตสาหกรรม
ผลติภณัฑ ์

อุตสาหกรรมป ัน่ดา้ย 

อุตสาหกรรมทอผา้และ
ผา้ถกั 

อุตสาหกรรมฟอก ยอ้ม
พมิพ ์ และตกแต่งสิง่ทอ 

อุตสาหกรรมเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู 
อุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งหม่  
และผลติภณัฑส์ิง่ทออื่นๆ 

  

ผูบ้รโิภค 

อุตสาหกรรมปลายน ้า                                 

กระจายสนิคา้                                 
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ภาวะทางการตลาดของบริษทั 
 
 กลุ่มลกูคา้หลกัของ บรษิทัฯ  2  กลุ่มดว้ยกนั  คอื  กลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นแบรนดใ์นหา้ง  และ
กลุ่มลกูคา้ทีไ่มใ่ชแ้บรนด ์
1 ) กลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นแบรนดใ์นหา้งไดแ้ก่    แบรนด ์ ในเครอืสหพัฒัน์ ฯ ( arrow , getaway 
, bsc lacoste , guy laroche ) เครอืรโีน (  A II Z , camal , scrum 03 , work shop , monkey 
see ) เครอื LME  , BODY GLOVE , PUMA , เครอืเซน็ทรลัพฒันา ( CMG ) , Levi’s   suri 
by surivipa Getway  เป็นตน้   ซึง่ในกลุ่มน้ียอดขาย บรษิทัฯคดิเป็น  80% ของยอดขายรวม
บรษิทั  
2 ) กลุ่มลกูคา้ทีไ่มใ่ชแ้บรนดใ์นหา้งไดแ้ก่  การเ์มน้ทท์ีส่ ัง่ผลติเพือ่สง่ออกเป็นเสือ้ผา้
ส าเรจ็รปู  กลุ่มยงัดไีซเนอร ์ กลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้มาเพือ่น าไปขายต่อต่างประเทศ  หรอืในประเทศ 
ซึง่ในกลุ่มน้ียอดขาย  บรษิ ท ฯ คดิเป็น  20%  
 
 
 กลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นแบรนดใ์นหา้งนัน้จะท าการสัง่ซือ้ผา้จากบรษิทัผา่น 2 ชอ่งทางทีส่ าคญั
คอืช่องทางพนกังานขายของบรษิทั ฯ เอง  และชอ่งทางการขายผา่นการเ์มน้ท ์   

1. บรษิทัฯ มทีมีพนกังานขายทีท่ าการน าเสนอสนิคา้ใหก้บัลกูคา้โดยตรง  โดยทีล่กูคา้จะ
สัง่ซือ้สนิคา้กบัทางพนกังานขายโดยตรง 

2. ขายผา่นการเ์มน้ท ์ โดยการทีก่ารเ์มน้ทจ์ะเป็นผูส้ ัง่สนิคา้  เขา้มาทีบ่รษิทัโดยตรง 
จากการทีแ่บรจดเ์ป็นผูก้ าหนดโครงสรา้ง   และมอบหมายใหท้างการเ์มน้ทเ์ป็นผูห้า
วตัถุดบิ  เป็นการซือ้ส าเรจ็รปูเป็นตวั 

 ซึง่กลุ่มลกูคา้  กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทัฯ  และตดิต่อเป็นเวลานานมาแลว้  
ดงันัน้การทีล่กูคา้เมือ่มดีไีซน์ใหม่ๆ   ลกูคา้ท าการตดิต่อผา่นพนกังานขายเพือ่เปิดใบสัง่ซือ้ 
ลกัษณะเป็นการขายแบบผกูขาด   

กลุ่มลกูคา้ทีไ่มใ่ชแ่บรนด ์ในกลุ่มน้ีจะท าการตดิต่อผา่นบรษิทัฯ  หรอื พนกังานขาย 
โดยตรง ลกูคา้จะท าการสัง่ซือ้เขา้มาทางบรษิทั ฯเพือ่ท าการผลติและสง่ให ้ ในกรณลีกูคา้
สัง่ซือ้เพือ่น าไปขายต่อยงัต่างประเทศ  ทางบรษิทัจะท าการบรกิารงานทุกอยา่ง เ ช่น การขอ
ผลเทศต่างๆ ตามมาตรฐานประเทศปลายทางนัน้ๆ  การจดัท า packing list  การขอจดหมาย
รบัรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ เป็นตน้  และสง่ยงัสถานทีท่ีล่กูคา้ก าหนด เช่น  ทา่เรือ่คลองเตย  
ทา่เรอืลาดกระบงั  เป็นตน้ 
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           import       
    export 
 
แผนภูมทิี ่1  กราฟแสดงสดัสว่นดุลการคา้ Textile&Clothing  หน่วย ลา้นบาท 
ทีม่า : สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
 
 จากกราฟเป็นการแสดงสดัสว่นดุลการคา้  Textile&Clothing  มลูคา่การสง่ออกและ
น าเขา้ของประเทศไทยชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา  จากกราฟดงักล่าวนัน้แสดงใหเ้หน็ถงึมลูคา่การ
สง่ออกทีม่ากกวา่มลูคา่สนิคา้ทีน่ าเขา้   ซึง่ 10 ปี ทีผ่า่นมานนัน้  เท่ากบัประเทศไทยได้
ดุลการคา้มาตลอด 
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2.ปัญหาและสภาพความส าคญัของปัญหา 

  

 บรษิทั เอกปรติต ์ เทก็ซไ์ทล ์ มปีญัหาสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร อาทเิชน่  ปรมิาณ
สนิคา้คงคลงัทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก  ปรมิาณสนิคา้คงคลงัทีเ่หลอืจากสว่นต่างทีม่าจากการ
สัง่ซือ้จากลกูคา้ในปรมิาณทีน้่อยกวา่ปรมิาณสัง่ยอ้มผา้ ขัน้ต ่าทีบ่รษิทัฯ ตกลงเป็นเงือ่นไขกบั
โรงยอ้มผา้ แตกต่างทัง้ส ีจ านวน    
 เน่ืองจากการขายผา้ในแต่ละครัง้นัน้  ทางโรงยอ้มก าหนด เงือ่นไข  หรอืขอ้ตกลงวา่ดว้ย  
ผา้ใน 1 โครงสรา้ง ใน 1 ส ีนัน้ตอ้งยอ้มขัน้ต ่าทีจ่ านวน 1,000 หลา  ซึง่ลกูคา้ของทางบรษิทัฯ 
นัน้มทีัง้จ านวนการสัง่ตามจ านวน  และไมถ่งึจ านวน  ซึง่ลกูค้ าทีย่อ้มไมถ่งึจ านวนทีโ่รงยอ้ม
ก าหนดนัน้ทางบรษิทั ฯ ใชว้ธิกีารคดิค่าบรกิารเพิม่   ยกตวัอยา่งเชน่ ลกูคา้ ตอ้งการสัง่ผา้ 1 
โครงสรา้ง จ านวน 800 หลา  ทางบรษิทั ฯ จะท าการรบัออรเ์ดอรม์า และคดิค่าบรกิารยอ้มเพิม่
จากเดมิ เพิม่อกีหลาละ 5 บาท ( ถา้ราคาผา้ 50 บาท ยอ้มไม่ถงึจ านวนราคาผา้จะคดิลกูคา้ที ่
55 บาท ต่อหลา ) ดงันัน้เมือ่ผา้ท าการยอ้มเสรจ็ทีจ่ านวนผา้ 1,000 หลา ทางบรษิทัฯจดัสง่ผา้
ตามออรเ์ดอร ์ที ่800 หลา  สว่นต่าง 200 หลานัน้ทางบรษิทั ฯ  จะท าการเกบ็เผือ่ขายใหล้กูคา้
รายเลก็ ๆ เขา้มาท าการเลอืกซือ้ ซึง่จ านวนสว่นต่างนัน้ที่ ท าใหบ้รษิทั ฯ มจี านวนสว่นต่างที่
เกดิขึน้น่ีมอียูจ่ านวนมาก ซึง่จ านวนสว่นต่างน้ี มหี ลายโครงสรา้ง  หลายส ีเป็นจ านวนผ้ าทีค่ง
คา้งในสต๊อกมอียูจ่ านวนมาก  ทีร่อจ าหน่าย 
 จากปญัหาดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ซ ้าๆ ในปรมิาณสนิคา้ทีม่ากขึน้ ทัง้โครงสรา้งผา้ และสี
แตกต่างกนั   แ ละยงัจ าหน่ายไมไ่ด ้ท าใหทุ้นบรษิทัฯ คา้งเป็นรปูแบบสนิคา้คงคลงัเพือ่รอ
จ าหน่ายเป็นจ านวนมาก  บรษิทัฯ ยงัขาดการบรหิารสนิคา้คงคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไมม่ี
การก าหนด safety stock  ทางบรษิทั ฯ  ตอ้งท าการเจรจาต่อรองกบัทางโรงยอ้มผา้ 
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ตารางที ่1  สภาวะการเงนิของบรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์

หน่วย : พนับาท 
รายการ 2550 2551 2552 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน    
- เงนิสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสด 
3 77 50 

- ลกูหน้ีการคา้ 49,000 59,000 48,000 
- สนิคา้คงเหลอื 17,000 26,000 29,000 
- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นๆ 0 472 302 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน    
- อุปกรณ์ 980 733 704 

หน้ีสนิหมุนเวยีน    
- เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 2,212 5,448 4,668 
- เจา้หน้ีการคา้ 47,045 61,934 55,932 
- หน้ีสนิหมุนเวยีน 2,544 3,452 1,598 

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีน    
- เงนิกูย้มืจากกรรมการ 5,800 3,800 3,400 

สว่นของผูถ้อืหุน้    
ทุนเรือ่นหุน้    
ทุนจดทะเบยีน    

- หุน้สามญั 30,000 หุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 100 บาท  

3,000 3,000 3,000 
 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้    
- หุน้สามญั 30,000 หุน้  

มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 
3,000 3,000 3,000 

ก าไรสะสม 6,386 8,003 9,228 
 
 
 จากตารางดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึสภาวะทางการเงนิของบรษิทัฯ เงนิสดมือ่ปิดงบ
ปลายปี ในปี 51 นัน้เงนิสดเหลอืในบรษิทั ฯ มจี านวน มากกวา่ในปี 50 เมือ่ถงึปี 52 เงนิสดมี
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ยอดคงเหลอืในบรษิทัฯ  น้อยกวา่ในปี 51   เมือ่ดสูนิคา้คงเหลอืของบรษิทั ฯ  ยอดสนิคา้
คงเหลอืในบรษิทัมจี านวนเพมิขึน้ทุกปี  ซึง่สอนคา้คงเหลอืเหล่าน้ีเป็นสนิคา้ทีม่มีานานและ รอ
การจ าหน่ายออก  สนิคา้เหล่านน้ีประกอบไปดว้ยหลายส ีหลายโครงสรา้ง  ซึง่เป็นการยากที่
จะรองรบัความตอ้งการของ เทรนดแ์ฟชัน่ในแต่ละปีทีเ่ปลีย่นแปลงออกไป  เมือ่เปรยีบเทยีบ
ยอดเงนิทีท่างบรษิทัฯ  จะ ไดห้ากสนิคา้คางเหลอืเหล่านัน้ไดท้ าการจ าหน่ายออกไป บรษิทัฯ 
จะมรีายไดเ้ขา้มาเป็นจ านวนมาก นัน้หมายถงึผลก าไรทีม่ากขึน้ดว้ย  ถงึแมบ้รษิทัฯ จะมสีคิา้
คงเหลอืในจ านวนทีม่ากขึน้ทุกปี  แต่ทางบรษิทัเองกม็ผีลก าไรเพิม่ขึน้ทุกปี เชน่กนันัน้เป็น
เพราะทมีผูบ้รหิารมกีารวางแผนการขายใหท้มีพนกังานขายไดใ้ชเ้พือ่เป็นประโยชน์ในบรษิทัฯ 
 

 
ตารางที ่2    รายได ้ ค่าใชจ้่าย และก าไรของบรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์

หน่วย : พนับาท 
รายได ้ 2550 2551 2552 

รายได ้    
- รายไดจ้ากการขาย 125,717 150,252.04 121,789 
- รายไดอ้ื่น 0 0 0 

รวมรายได ้ 125,717 150,252 121,789 
คา่ใชจ้่าย    

- ตน้ทุนขาย 116,174 139,862 112,255 
- คา่ใชจ้่ายในการขายและ

บรหิาร 
7,701 8,361 8,023 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,841 2,028 1,509 
ภาษเีงนิได ้ 390 411 285 
ก าไรสทุธ ิ 1,450 1,617 1,224 
   
 จากตารางรายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย แสดงถงึบรษิทั ฯ มรีายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในแต่ละปีเป็น
จ านวนเทา่ไหร ่ บรษิทั ฯ มรีายไดท้ีม่าจากการขายเพยีงชอ่งทางเดยีว ในชว่ง 3 ปี ทีผ่า่มานัน้
ยอดขายมไีมค่งที ่มทีัง้เพิม่ขึน้และลดลง ตามภาวะเศรษฐกจิ ของประเทศ   บรษิทั ฯ  ยงัคงม ี
ยอดคา่ใชจ้่ายทีม่ากขึน้    
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ภาพที ่3 โครงสรา้งองคก์ร 
 
 ลกัษณะการท างานแบ่งตามหน้าที ่เริม่จากผูจ้ดัการแผนกการเงนิและบุคคลจะมหีน้าที่
ในการควบคุมดแูลพนกังาน ท าหน้าทีจ่ดัท าเงนิเดอืน บญัชรีบั บญัชจี่าย ผูจ้ดัการทัว่ไป ท า
หน้าทีค่วบคุมสนิคา้ วตัถุดบิตัง่แต่การสัง่ซือ้วตัถุดบิ จนกระทัง่จนสง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 
การตลาด จะมหีน้าทีใ่นสว่นการหากลยทุธใ์นการเสนอขายสนิคา้ แผนกวจิยัและพฒันาท า
หน้าทีใ่นการพฒันาสนิคา้ใหม้คีุณภาพมากขึน้  หาสนิคา้ใหม่ๆ เพือ่ท าการตลาดและก า หนด
ราคาสนิคา้   แผนกขายจะท าหน้าทีใ่นการเสนอขายสนิคา้โดยไดร้บัขอ้มลูจากฝา่ยการตลาด

Vice President 

 

Secretary 

 

Financial&Human 
Manager 

 

 

General 
Manger 

 

Marketing 

 

R&D 

 

SALES 

 

Financial 

Human 

Ware 
House 

 

Logistic 

 

CEO 
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3. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. ศกึษาปญัหาสภาพแวดลอ้มภายใน  และภายนอกองคก์ร 
2. ศกึษาปญัหาการจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั   เพือ่แกป้ญัหาการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงั 
3. เพือ่ก าหนดกลยทุธอ์งคก์รในการเพิม่ผลประกอบการของบรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์

 
นิยามศพัทแ์ฉพาะ 
LAB  สี  หมายถงึ  การทีล่กูคา้ตอ้งการสทีีเ่ป็นของลกูคา้เอง น ามา LAB สเีพือ่ทีใ่ชใ่นงาน  เพือ่
เป็นไปตามแบบทีว่างไว ้
ผา้ดิบ ( GREY GOODS ) หมายถงึ ผา้ทีย่งัไมเ่ขา้สูก่ระบวนการยอ้ม  
การย้อมผา้  หมายถงึ  การน าผา้ดบิทีล่กูคา้ตอ้งการใชน้ ามายอ้มสตีามทีล่กูคา้เลอืก  
เส้นใย ( Fiber ) หมายถงึ  วสัดุหรอืสารใดๆทัง้ทีเ่กดิจากธรรมฃาต ิ และมนุษยส์รา้งขึน้ 
การเ์ม้นท ์(GARMENT) หมายถึง  โรงงานท่ีตดัเยบ็เสื้อผา้ส าเรจ็รปู 
ส่ิงทอ ( Textile ) หมายถงึ ค านิยามเดมิจะหมายถงึเฉพาะผา้ทอเทา่นัน้  แต่ในปจัจุบนัมกีาร
ขยายความหมายครอบคลุมถงึเสน้ใย ดา้น ผา้ หรอืผลติภณัฑท์ีเ่กดิจาก  เสน้ใย เสน้ดา้น หรอื 
ผนืผา้ดว้ย  
ลกูค้า BRAND หมายถงึ ยีห่อ้ของเสือ้ผา้ ในแต่ละยึห่อ้ทีท่ าการสัง่ซือ้ผา้จากบรษิทั ฯ 
ลกูค้าท่ีไม่ใช้ BRAND หมายถึง ลกูคา้ทีไ่มไ่ดเ้ป็น BRAND ท าการสัง่ซือ้กบับรษิทั ฯ เช่น การ์
เมน้ท ์ลกูคา้ขายสง่ต่างประเทศ 
ผา้ท่อนบน  หมายถงึ  ผา้ผนืทีน่ ามาตดัเยบ็เป็นเสือ้   
ผา้ท่อนล่าง หมายถงึ ผา้ผนืทีน่ ามาตดัเยบ็เป็นกางเกง  หรอืกระโปรง 
อตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  หมายถงึ  กจิาการทอผา้  ฟอกยอ้มสดีา้ยและผา้   
สมาคมพ่อค้าผา้แห่งประเทศไทย หมายถงึ  การรวมกลุ่มของพอ่คา้ชาวส าเพง็ ในเดอืน 
พฤษภาคม พ .ศ. 2504 ซึง่ประกอบดว้ยพอ่คา้ไทย จนี อนิเดยี และญีปุ่น่  ไดพ้รอ้มใจกนัและ
รว่มกนัก่อตัง้เป็นสมาคมขึน้ ใชช้ื่อวา่ "สมาคมพอ่คา้ผา้แหง่ประเทศไทย" ซึง่อยูใ่นความควบคุม
ของ กองสถาบนัการคา้ กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
สินค้าคงคลงั (Inventory) หมายถงึวสัดุหรอืสนิคา้ต่างๆทีเ่กบ็ไวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ในการ
ด าเนินงาน อาจเป็นการด าเนินงานผลติ ด าเนินการขาย หรอืด าเนินงานอื่นๆ  สว่นการจดัการ
สนิคา้คงคลงั (Inventory Management) หมายความถงึการเกบ็ทรพัยากรไวใ้ชใ้น 
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4. ระเบียบวิธีการศึกษา  
1. ศกึษาการจดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้คงคลงัของบรษิทั  เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์เชน่ยอดขาย 
ยอ้นหลงั 3 ปี  วเิคราะหข์อ้มลูทีจ่ดัเกบ็มาจากบรษิทั  เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์

2. จดัเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิ( Primary Data ) ขอ้มลูไดจ้ากการสมัภาษณ์  ผูบ้รหิาร ของบรษิทั  
เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์ 

3. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ ( Secondary Data ) โดยอาศยัขอ้มลูจากเอกสารทางราชการ  เชน่สถาบนั
พฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ  กระทรวงพาณชิย ์ศกึษาจากหนงัสอื บทความ 
วารสาร สิง่พมิพต์่าง ๆรวมทัง้ website ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
5.    ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ระยะสัน้  ก าหนดระบบการบรหิารและควบคุมสนิคา้คงคลงั   เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ท างาน 

ระยะกลาง  ก าหนดกลยทุธอ์งคก์ร เพิอ่เพิม่อ านาจการต่อรองลกูคา้และคูค่า้ เพือ่เพิม่ผล

ประกอบการของบรษิทัฯ 

ระยะยาว บรษิทั ก าหนดกลยทุธอ์งคก์รเพือ่เพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตของบรษิทั  

 



 
บทท่ี 2  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา 
 

 เน้ือหาในบทที ่2  นัน้ประกอบดว้ยแนวคดิทฤษฎตี่างทีน่ ามาประกอบการคน้ควา้  
แบ่งเป็นในสว่นทฤษฎ ีการจดัการเชงิกลยทุธ ์การจดัการสนิคา้คงคลงั ทฤษฎอีงคก์ารและการ
จดัการ                                                                                                                                                              
 
 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ (Strategic Management)  ลกัษณะทีส่ าคญัของการจดัการ  
เชงิกลยทุธ ์ คอื การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นเครือ่งมอืของนกับรหิารในการบรหิารงาน  เพือ่
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีเ่พิม่ขึน้  การบรหิารเชงิกลยทุธจ์ะเน้นและ
ใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์ (Strategic decision making) ทีไ่มเ่หมอืนกบัการ
ตดัสนิใจในลกัษณะอื่น ๆ  เพราะการบรหิารเชงิกลยทุธจ์ะเกีย่วขอ้งกบัอนาคตในระยะยาวของ
องคก์ารทัง้หมด   

ความหมายเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์
  ค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเชงิกลยทุธน์ัน้มคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนับา้งใน
รายละเอยีดแต่สว่นใหญ่แลว้จะมคีวามหมายคลา้ยคลงึกนัดงัน้ี 
  การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นศาสตรท์ีม่มีานานโดยค าวา่ กลยทุธ ์ หรอื Strategic มทีีม่า
จากค าวา่ Strategia  ในภาษากรกีซึง่หมายความวา่ Generalship โดยค าวา่ยทุธศาสตรม์กัจะ
ถูกน ามาใชใ้นดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิ  และการทหาร  และไดเ้ขา้สูแ่วดวงการศกึษาในเวลา
ต่อมา  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสศกึษาถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในธุรกจิ  และ
ตอ้งการใหเ้กดิการน าไปสูก่ารจดัท านโยบายทางธุรกจิทีน่ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ไดใ้นอนาคต  

  โดยทัว่ไปการจดัการเชงิกลยทุธ ์ หมายถงึการก าหนดวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ 
(Mission) วตัถุประสงค ์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององคก์ารในระยะสัน้และระยะยาว 
จากนัน้จงึวางแผนท ากจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ใหอ้ง คก์ารสามารถด าเนินงานตามพนัธกจิอนัน าไปสู่
การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ นอกจากน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิมี
การเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  ซึง่อาจก่อใหเ้กดิโอกาส  หรอือุปสรรคแก่องคก์ารได ้องคก์ารจงึ
จ าเป็นตอ้งพจิารณาสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์าร  เพือ่หาจุดแขง็หรอืจุดอ่อนในการทีจ่ะ 
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สามารถหลกีเลีย่งจากอุปสรรคหรอืใชป้ระโยชน์จากโอกาสทีม่อียูน่ัน้ได ้ ดงันัน้การจดัการเชงิกล
ยทุธจ์งึเป็นการบรหิารโดยค านึงถงึ  

  1.ลกัษณะการด าเนินงานขององคก์าร  
  2.ลกัษณะธุรกจิในอนาคต 
  3.สภาพแวดลอ้ม  
  4.การจดัสรรทรพัยากร  
  5.การปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์ 
 

แนวคิดท่ีส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ ์

   แนวคดิพืน้ฐานทีส่ าคญัของการจดัการเชงิกลยทุธค์อืการก าหนดภารกจิ วตัถุประสงค ์
และเป้าหมายของกจิการทัง้ในระยะสัน้  และระยะยาว  โดยการจดัการเชงิกล ยทุธ ์ และการ
ตดัสนิใจเชงิกลยทุธจ์ะมผีลต่อการด าเนินงานในระยะยาว  
  ฉะนัน้องคก์ารจงึตอ้งพจิารณาถงึจุดแขง็ทีม่อียูแ่ลว้น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  และ
พจิารณาถงึจุดอ่อนขององคก์ารเพือ่หาแนวทางขจดัจุดอ่อนเหล่านัน้เสยี  ในแนวคดิดา้นการ
จดัการเชงิกลยทุธน์ัน้ จะมคีวามแตกต่างไปจากการ จดัการโดยทัว่ไป ซึง่มกัจะศกึษาถงึบทบาท
หน้าทีข่องผูบ้รหิาร  ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนต่าง ๆและเน้นหนกัไปทีก่ารจดัการและการ
บรหิารภายในองคก์าร  แต่การจดัการเชงิกลยทุธจ์ะใหค้วามส าคญักบัปจัจยัต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ปจัจยัภายนอกองคก์าร  หรอืสภาวะแวดลอ้มภายนอกดา้นต่าง ๆ ที่เขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนั  
ค านึงถงึการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว  และสภาวะกา รเปลีย่นแปลงของ
อุตสาหกรรม  
  การจดัการกลยทุธย์งัค านึงถงึความความส าคญัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัองคก์าร 
(Stakeholders) และการจดัการเชงิกลยทุธย์งัท าหน้าทีใ่นการเชื่อมโยงประสานหน่วยต่าง ๆ ใน
องคก์ารใหส้ามารถบรหิารจดัการเพือ่บรรลุเป้าหมายขององคก์ารรว่มกนั 

องคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ ์ 
 
การจดัการเชงิกลยทุธ ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยพืน้ฐาน 5 ประการ คอื 
1. การก าหนดทศิทาง (Direction Setting) 
2. การประเมนิองคก์ารและสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning)  
3. การก าหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation)  
4. การด าเนินกลยทุธ ์(Strategy Implementation)  



16 

 

5. การประเมนิผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 
 

1.ก าหนดทิศทาง  
 ในการก าหนดทศิทางขององคก์ารจะประกอบดว้ย  การก าหนดวสิยัทศัน์ (Vision ) และ
การก าหนดภารกจิ ( Mission ) หรอื กรอบในการด าเนินงานทีช่ดัเจนจะชว่ยใหอ้งคก์ารสามารถ
ก าหนดทศิทางในระยะยาว  อกีทัง้ยงัแสดงถงึความตัง้ใจในการด าเนินธุรกจิอกีดว้ย  
 
 ภารกจิ (Mission) ในกระบวนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธน์ัน้  ขัน้แรกองค์ การจะตอ้ง
ระบุภารกจิและเป้าหมายหลกัทีส่ าคญัของบรษิทั  ซึง่ภารกจิ หมายถงึ ประกาศหรอืขอ้ความ
ของบรษิทัทีพ่ยายามก าหนดวา่จะท าอะไรในปจัจุบนั และก าลงัจะท าอะไรในอนาคตและองคก์าร
เป็นองคก์ารแบบใด  และจะกา้วไปสูก่ารเป็นองคก์ารแบบใดทัง้น้ีเพือ่บรรลุสูค่วามเป็นเลศิเหนือ
คูแ่ขง่  ซึง่โดยสว่นใหญ่แลว้ขอ้ความเรือ่งภารกจิขององคก์ารจะประกอบไปดว้ย  ขอ้ความทีบ่่ง
บอกถงึคุณค่าทางปรชัญาส าคญัทีผู่บ้รหิารตดัสนิใจกระท า  ซึง่แสดงถงึพนัธะของบรษิทัทีม่ตี่อ
เป้าหมายและสอดคลอ้งกบัคุณคา่ของผูบ้รหิาร  นอกจากน้ีแลว้ภารกจิยงัจะสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ในการก าหนดกลยทุธอ์กีดว้ย 
 เป้าหมาย คอืการบอกถงึสิง่ทีอ่งคก์ารปรารถนาใหเ้กดิขึน้ในอนาคต  และพยามบรรลุ  
โดยมกีารก าหนดใหช้ดัเจน  กระชบั  ตรงจุด  และสามารรถวดัได ้ ทัง้น้ีการก าหนดเป้าหมายจะ
มกีารก าหนดใหช้ดัเจนขึน้กวา่การก าหนดภารกจิวา่จะตอ้งท าสิง่ใด 
 
 2.การประเมินองคก์ารและสภาพแวดล้อม 
 
 ในการประเมนิสภาพแวดลอ้มขององคก์ารนัน้จะประกอบไปดว้ยการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มภายนอก  และการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายใน  โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ให้
ทราบถงึ  จุดแขง็  จุดออ่น  โอกาส  และอุปสรรค  หรอืโดยทัว่ไปจะเรียกวา่การวเิคราะหต์ามตวั
แบบ(SWOTAnalysis)ไดแ้ก่ 
 
การวิเคราะหจ์ดุแขง็Strength–S) 
การวิเคราะหจ์ดุอ่อน(Weakness–W) 
การวิเคราะหโ์อกาส(Opportunity–O) 
การวิเคราะหภ์าวะคกุคาม(Threat-T) 
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2.1การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในขององคก์าร 
 
 การวเิคราะหภ์ายในขององคก์ารนัน้  จะท าใหท้ราบถงึจุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์าร  
ชว่ยใหป้ระเมนิอดตีและแนวโน้มในปจัจุบนั  การวเิคราะหภ์ายในสามารถท าไดโ้ดยการวเิคราะห์
ปจัจยัทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเรจ็ (Critical success factor) การวเิคราะห ์ (Value chain) และ
วเิคราะหก์ระบวนการหลกั (Core business process) ซึง่จะท าใหอ้งคก์ารมคีวามสามารถหลกัที่
โดดเด่น 
 
„ การวเิคราะหป์จัจยัทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเรจ็ (Critical success factor) สามารถท าไดโ้ดยการ
วเิคราะหล์กัษณะของกจิการ  ต าแหน่งทางการแขง่ขนั  สภาพแวดลอ้มทัว่ไป  และการพฒันา
องคก์าร 
 
„ การวเิคราะหห์ว่งโซ่คา่นิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยงกจิกรรมหลกั และ
กจิกรรมยอ่ยขององคก์าร  โดยการพยายามจดักจิกรรมยอ่ยใหส้นบัสนุนกจิกรรมหลกั  เพือ่จะ
สรา้งคุณค่าทีส่นองตอบกบัคา่นิยมของลูกคา้  โดยสายงานหลกัจะท าหน้าทีใ่นการผลติกจิกรรม
พืน้ฐาน ประกอบไปดว้ย  การน าเขา้วตัถุดบิ  การผลติสิ นคา้และบรกิาร  การตลาด  และการ
ใหบ้รกิารลกูคา้  สว่นสายงานสนบัสนุนจะท าหน้าทีใ่นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ การพฒันา
เทคโนโลย ี การการจดัซือ้วตัถุดบิ  เน่ืองจากการวเิคราะหห์ว่งโซ่คา่นิยม  จะท าใหอ้งคก์าร
ไดร้บัรูถ้งึคา่นิยมของลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน    ท าใหส้ามารถวิ เคราะหแ์ละเชื่อมโยงค่านิยมของ
ลกูคา้เขา้สูก่จิกรรมทุกกจิกรรมขององคก์าร 
 
„ การวเิคราะหก์ระบวนการหลกั (Core business process) และระบบการด าเนินงาน เป็น
กระบวนการสรา้งคุณค่าทีเ่ชื่อมโยงระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดบิ  องคก์าร  และลกูคา้เขา้ดว้ยกนั  
โดยมกีระบวนการหลกัขององคก์าร  เพือ่พฒันาสนิคา้และบรกิาร  และเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้  
 
โดยสรปุแลว้การวเิคราะหป์จัจยัภายในหรอืสภาพแวดลอ้มภายในน้ีจะท าใหท้ราบถงึจุดแขง็หรอื
จุดออ่นทางธุรกจิขององคก์าร 
 
จดุแขง็   ลกัษณะหรอืองคป์ระกอบขององคก์ารทีม่สีมรรถนะเหนือกวา่  
จดุอ่อน  ลกัษณะหรอืองคป์ระกอบขององคก์ารทีม่สีมรรถนะดอ้ยกวา่เมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ 
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2.2การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกองคก์าร   
 
 สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มในการ
ด าเนินงาน 
 
* สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามส าคญั แต่อาจจะ
ไมใ่ชส่ิง่แวดลอ้มทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัองคก์ารโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป มตีวั
แบบในการพจิารณา PEST Environment ไดแ้ก่ 

 
Political  Environment P สภาพแวดล้อมด้านการเมือง  
Economic Environment E สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 
Sociological Environment S สภาพแวดล้อมด้านสงัคม 
Technology Environment T สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี  
 
 สภาพแวดลอ้มทัว่ไปสามารถสง่ผลกระทบต่อองคก์ารได ้ยกตวัอยา่งเชน่ หากรฐัออก
กฎหมายทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิ  กจ็ะสง่ผลดตี่อโอกาสในการด า เนินงานขององคก์าร  หรอื
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็อาจสง่ผลใหส้นิคา้มคีวามลา้สมยัอยา่งรวดเรว็ เป็นตน้   
 
 สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน (Task Environment) ไมเคลิ อ ีพอรต์เตอร ์ (Michael 
E.Poter ) ไดเ้สนอตวัแบบการวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนั  โดยใชต้วัแบบทีช่ื่อ The Five 
Compettive Force  ซึง่จะท าใหเ้ราทราบถงึสมรรถภาพคูแ่ขง่ทีเ่ขา้มาใหม ่ทราบความตอ้งการ
ของลกูคา้  สามารถสรา้งความรว่มมอืกบัผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ  การระมดัระวงัไมใ่หล้กูคา้หนัไปให้
ความสนใจสนิคา้ทดแทน  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นตวัแบบทีช่ว่ยในการวเิคราะหค์ูแ่ขง่ได้ เป
เป็นอยา่งด ี
 
 การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ทีเ่ขา้มาใหม ่ (New Entrance) ผูท้ีเ่ขา้มาใหมม่คีวามมุง่หวงัทีจ่ะเขา้
มามสีว่นรว่ม  หรอืมสีว่นแบ่งทางการตลาด  ดงันัน้จงึเป็นภาวะทีคุ่กคาม  ซึง่จะมมีากหรอืน้ อย
ขึน้อยูก่บัอุปสรรคทีเ่ขา้มาและภาวะการตอบโตข้ององคก์าร  โดยสิง่ที่ เป็นอุปสรรคต่อผูท้ีเ่ขา้มา
ใหม ่
 
 Ecomies of Scale ความประหยดัทีเ่กดิจากการผลติจ านวนมาก (Economies of 
Scale) ท าใหคู้แ่ขง่ตอ้งมกีารผลติทีม่ขีนาดใหญ่พอ  จงึจะสามารถต่อสูก้บักจิการเดมิได้   



19 

 

 ความแตกต่างของสนิคา้ Differentiation หรอื ขนาดของทุน Capital Requirement  
เน่ืองจากผูท้ีเ่ขา้มาใหมจ่ะตอ้งแบกภาระตน้ทุนทีส่งูมากในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้  เหล่าน้ีเป็น
ตวัอยา่งของอุปสรรคส าหรบัผูท้ีเ่ขา้มาใหม ่ ซึง่นกับรหิารจะตอ้งสรา้งภาวะการตอบโต ้ โดย
อาศยัความไดเ้ปรยีบดา้นอุปสรรคของผูเ้ขา้มาใหมใ่นดา้นต่างๆ 
 
 การวเิคราะหผ์ูซ้ือ้ (Buyer) ผูบ้รหิารในองคก์ารภาครฐั และภาคเอกชน  จะตอ้งให้
ความส าคญักบัลกูคา้  เน่ืองจากองคก์ารจะตอ้งเผชญิกบัอ านาจการต่อร องของลกูคา้  ในเรือ่ง
ของปรมิาณ,คุณภาพและราคา  
 
 การวเิคราะหผ์ูจ้ดัสง่วตัถุดบิ (Supplier) ผูจ้ดัสง่วตัถุดบิจะมคีวามส าคญัเน่ืองจาก
องคก์ารจะตอ้งเผชญิกบัพลงัการต่อรองของผูจ้ดัสง่วตัถุดบิเชน่เดยีวกบัลกูคา้  ดงันัน้ผูบ้รหิาร
ทัง้องคก์ารภาครฐัและองคก์ารภาคเอกชนจะตอ้งปรบักลยทุธเ์พือ่รบักบัพลงัการต่อรองนัน้ 
 
 การวเิคราะหส์นิคา้ทดแทน (Substitute) การมสีนิคา้หรอืบรกิารทดแทนท าใหอ้งคก์าร
ต่าง ๆ จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสนิคา้  ราคา  และบรกิารทีน่ าเสนอใหก้บัลกูคา้  
เน่ืองจากการละเลยความส าคญัดงักล่าวจะท าใหอ้งคก์ารเสยีเปรยีบต่อคูแ่ขง่ได ้
 
 การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ (Rival) คูแ่ขง่มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ทีน่กับรหิารจะตอ้งค านึงถงึ   
เน่ืองจากนกับรหิารจะตอ้งใชก้ลยทุธเ์พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคูแ่ขง่  การละเลยหรอืไมใ่ห้
ความส าคญักบัคูแ่ขง่จะหมายถงึความพา่ยแพ ้ 
 
 โดยสรปุแลว้การวเิคราะหป์จัจยัภายนอกหรอืสภาพแวดลอ้มภายนอกน้ีจะท าใหท้ราบ
ถงึโอกาสหรอือุปสรรคทางธุรกจิขององคก์าร 
 
โอกาส       การผสมผสานระหวา่งเหตุการณ์ เวลา สถานที ่ทีม่แีนวโน้มวา่จะเป็นประโยชน์ 
      ต่อองคก์ารมาท าใหอ้งคก์ารมสีมรรถนะทีจ่ะด าเนินการบางอยา่งทีเ่หนือกวา่ 
      คูแ่ขง่ 
อปุสรรค    เหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้และถา้เกดิขึน้กจ็ะท าความเสยีหายใหแ้ก่องคก์าร 

3.การก าหนดกลยทุธ ์ 
  การก าหนดกลยทุธ ์เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค  ที่
ไดจ้ากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก  และการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดออ่นทีไ่ดจ้าการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน  โดยองคก์ารจะตอ้งก าหนดและเลอืกกลยุทธท์ีด่ทีีส่ดุที่
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เหมาะสมกบัองคก์ารทีส่ดุ  ผูบ้รหิารตอ้งพยายามตอบค าถามวา่ท าอยา่งไรองคก์ารจงึจะไปถงึ
เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวไ้ด ้ โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ารก าหนดเป็นกล
ยทุธ ์ ทัง้น้ีจะตอ้งค านึงถงึระดบัทีแ่ตกต่างกนั ของกลยทุธด์ว้ย ซึง่มทีัง้สิน้ 3 ระดบั คอื  
 
 กลยทุธร์ะดบัองคก์าร (Corporate Strategy)  
 
  เป็นกลยทุธท์ีค่รอบคลุมและบ่งบอกถงึกลยทุธโ์ดยรวม  และทศิทางในการแขง่ขนัของ
องคก์ารวา่  องคก์ารจะมกีารพฒันาไปสูท่ศิทางใด  จะด าเนินงานอยา่งไร และจะจดัสรร
ทรพัยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์ารอยา่งไร  เชน่  การด าเนินธุรกจิแบบครบวงจร  การ
ขยายตวัไปในธุรกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเลย เป็นตน้ ตวัอยา่งเครือ่งมอื (Tools) ทีช่ว่ยในการ
ก าหนดกลยทุธใ์นระดบัองคก์าร เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S 
Frameworkเป็นตน้ 
 
กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy)  
 
  เป็นการก าหนดกลยทุธใ์นระดบัทีย่อ่ยลงไป  จะมุง่ปรบัปรงุฐานะการแขง่ขนัของ
องคก์ารกบัคูแ่ขง่  และระบุถงึวธิกีารทีอ่งคก์ารจะใชใ้นการแขง่ขนั  มุง่ปรบัปรงุฐานะการแขง่ขนั
ของผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้  โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑท์ีค่ล้ ายกนัไวด้ว้ยกนั ภายในหน่วยธุรกจิ
เชงิกลยทุธ ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดยีวกนั  กลยุทธร์ะดบัธุรกจิของ SBU น้ีจะมุง่
การเพิม่ก าไร (Improving Profitability)  และขยายการเตบิโต (Growth) ใหม้ากขึน้  บางครัง้จงึ
เรยีกกลยทุธใ์นระดบันี้วา่กลยทุธก์ารแขง่ขนั (Competitive Strategy)  ซึง่โดยทัว่ไปจะมอียู ่ 3 
กลยทุธ ์คอื การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า  (Cost Leadership) การสรา้งความแตกต่าง 
(Differentiation) และ การจ ากดัขอบเขตหรอืการมุง่เน้นหรอืการรวมศนูย ์ (Focus Strategy)  
 
กลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) 
 
  เป็นการก าหนดกลยทุธท์ีค่รอบคลุมวธิกีารในการแขง่ขนั  แก่ผูเ้กีย่วขอ้งในหน่วยงาน 
(Function) ต่าง ๆ   มุง่เน้นใหแ้ผนกงานตามหน้าทีพ่ฒันากลยุทธข์ึน้มา  โดยอยูภ่ายใตก้รอบ
ของกลยทุธร์ะดบัองคก์ารและกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ เช่น  แผนการผลติ  แผนการตลาด  แผ นการ
ด าเนินงานทัว่ไป แผนการดา้นทรพัยากรบุคคล แผนการเงนิเป็นตน้  
 
Michel Robert ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการสรา้งกลยทุธไ์วใ้นหนงัสอื e-Strategy ทีอ่าจแตกต่าง
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ไปจากทัว่ ๆ ไปวา่  ขัน้ตอนในการสรา้งกลยทุธจ์ะอยูบ่นพืน้ฐานของสิง่ทีเ่ราท าไดด้ทีีส่ดุ What 
you do best  แต่ไมไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานของสิง่ทีคู่แ่ขง่ขนัของเราท าอยู ่(Not what the others do) 
ซึง่แนวคดิน้ีใชไ้ดด้ทีัง้ธุรกจิการผลติและธุรกจิการบรกิาร โดยมขีัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คอื  
 
1. ระบุแรงขบัดนั (Driving Force) ขององคก์าร  ทีส่ามารถช่วยใหม้คีวามไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนั  ซึง่เกีย่วขอ้งกบัจุดแขง็ทีอ่งคก์ารมอียู ่เชน่ การทีอ่งคก์ารมเีทคโนโลยทีีแ่ตกต่าง  
องคก์ารสามารถใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัน าส าคญัในการด าเนินงานได ้เป็นตน้  
 
2. สรา้งกรอบแนวคดิทางธุรกจิ (Business Concept) อยา่งสัน้ ๆ   เพือ่แสดงวา่จะใชแ้รงขบัดนั
นัน้อยา่งไร เชน่ จะใชเ้ทคโนโลยนีัน้ผลติสนิคา้อะไรจะเจาะจงขายยงัภูมภิาคใด  
 
3. ระบุความเชีย่วชาญขององคก์าร (Area of Excellence) ทีเ่ราตอ้งการ  เพือ่น ามาใชส้นบัสนุน
กลยทุธ ์เชน่  อาจจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุคุณภาพของผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้  หรอืการสรา้งความ
ช านาญในการขายและบรกิารแก่พนกังานขายเป็นตน้ 
 
4. ระบุประเดน็ส าคญั (Critical Issues) หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามส าคญั  ทีอ่าจจะตอ้งถูก
ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลง  เพือ่ใหเ้อือ้ต่อการน ากลยทุธไ์ปด าเนินการ เช่น โครงสรา้ง 
(Structure) กระบวนการหรอืระบบ (Process/System) ทกัษะและความสามารถ 
(Skills/Competencies) ระบบการใหผ้ลตอบแทน (Compensation) เป็นตน้  
 
  อยา่งไรกต็าม  แมว้า่จะมทีฤษฎทีีว่า่ดว้ยกลยทุธท์ีส่ามารถน ามาพจิารณาใชไ้ดม้ากมาย   
แต่ยอ่มไมม่ทีฤษฎหีรอืแนวทางจดัการใดใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์  ดงันัน้จงึ ไม่มีสตูรส าเรจ็ใน
การก าหนดกลยทุธแ์ละสร้างกลยทุธท่ี์สามารถใช้ได้กบัทุกสถานการณ์ แต่อยา่งน้อยใน
การก าหนดกลยทุธน์ัน้ควรจะไดพ้จิารณาเกณฑต์่อไปน้ีประกอบดว้ยเชน่  
 
*  เป็นกลยทุธท์ีต่อบสนองต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก 
*  เป็นกลยทุธท์ีส่รา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
*  เป็นกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์,พนัธกจิและวตัถุประสงคใ์นระยะยาว 
*  เป็นกลยทุธท์ีม่คีวามยดืหยุน่เหมาะสม 
*  เป็นกลยทุธท์ีเ่ป็นไปได ้
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4.การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั  

 
  การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิคอืกระบวนการทีผู่บ้รหิารแปลงกลยทุธแ์ละนโยบาย  ไปสู่
แผนการด าเนินงาน  ก าหนดรายละเอยีดดา้นต่าง ๆ เชน่ ดา้นงบปร ะมาณ  หรอืวธิกีาร
ด าเนินงาน  ซึง่กระบวนการน้ีอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภายในดา้นวฒันธรรม   
โครงสรา้ง  หรอืระบบการบรหิาร  เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งเป็ นรปูธรรม 
โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย4องคป์ระกอบคอื 
 
1.ขัน้ตอนของการก าหนดแผนและการจดัสรรทรพัยากร 
2.ขัน้ตอนของการปรบัโครงสรา้งองคก์าร  เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของการใชก้ลยทุธแ์ละ
การใชท้รพัยากรเป็นตน้ 
 
3.ขัน้ตอนของการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในสว่นของระบบและการพฒันาทรพัยากรบุคคล เชน่ 
เรือ่งระบบขอ้มลูขา่วสาร  ระบบบรหิารบุคคล (การใหก้ารศกึษา  การใหก้ารอบรม  การกระตุน้  
สง่เสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ารท างานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ)เป็นตน้ 
 
4.การกระจายกลยทุธ ์ (Strategic Deployment) หากองคก์ารมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ สรา้งพนัธกจิ
ขึน้มาแลว้  แต่ไมไ่ดม้กีารด าเนินการกจ็ะท าใหเ้กดิการสญูเปล่า (Waste) ได ้ เพราะแมว้า่แผน
เหล่านัน้จะเป็นแผนงานทีถู่กจดัท ามาอยา่งด ี ผา่นการระดมความคดิมาอยา่งเขม้ขน้เพยีงใดก็
ตามหากไมล่งมอืปฏบิตักิย็อ่มไมเ่กดิผลเป็นรปูธรรมขึน้  
 
  ดงันัน้เพือ่ท าใหเ้กดิผลจงึจ าเป็นตอ้งมกีารกระจายแผนไปยงัทุก ๆ สว่นทัว่ทัง้องคก์าร  
โดยตอ้งสอดประสานกบับทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  และเขา้ใจได ้ ซึง่จาก
เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายยอ่ย (Sub-goals) ก าหนด
เป็นเป้าหมายประจ าปี (Annual goals) จากนัน้จะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละ
โครงการ  
 
  เพือ่ใหท้ราบวา่ เป้าหมายของตนเองทีช่ดัเจนนัน้คอือะไร  และควรจะด าเนินการทีเ่รือ่ง
ใดก่อน  ซึง่นอกจากจะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานในระดบัล่างสดุเขา้ใจเป้าหมายทีไ่มค่ลาดเคลื่อนแลว้  
ยงัมปีระโยชน์ต่อกระบวนการในการวดัผลทีเ่หมาะสมดว้ย  ทัง้ยงัชว่ยใหม้กีารจดัสรรทรพัยากร
อยา่งเหมาะสมพอด ี เพยีงเพือ่ใหบ้รรลุผลในแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละโครงการ นัน่เอง  
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  ความส าเรจ็ขององคก์ารนัน้เกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการน ากลยทุธไ์ปประยกุต์
ปฏบิตั ิ ทัง้น้ีผูบ้รหิารควรมกีารมอบหมาย  และก าหนดแนวทางหรอืวธิกีารในการปฏบิตังิาน  
สิง่ทีส่ าคญัในการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัใิหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้  ผูป้ฏบิตัจิะตอ้งมคีวามรู ้ ความ
เขา้ใจและทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งถ่องแท ้ 
 
5.การประเมินผลและการควบคมุ  
   

  การควบคุมกลยทุธ ์เป็นหน้าทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผล
กลยทุธท์ีน่ าไปปฏบิตั ิ ทัง้น้ีในการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตันิัน้มกัจะเกดิขอ้ผดิพลาดทีต่อ้งการการ
ปรบัปรงุ  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่กลยทุธน์ัน้จะก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีต่รงตามแผนทีไ่ดต้ัง้ไว้   
 
  การตรวจสอบกลยทุธ ์ (Strategic Control) จะมกีารวดัผลทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ  มกีารก าหนดเกณฑ์ และมาตรฐาน  โดยมาตรวดัการด าเนินงานทีเ่หมาะสมกบัแต่ละ
องคก์าร  ซึง่ในแต่ละองคก์ารจะมาตรฐานและเกณฑก์ารด าเนินงานของตนเอง ทัง้น้ีการก าหนด
มาตรฐานควรมคีวามระมดัระวงัเพือ่ใหส้ามารถสะทอ้นผลการท างานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
 
  ในการตดิตาม  ควบคุม  และประเมนิผลนัน้  จ าเป็น ทีจ่ะตอ้งมกีารจดัตัง้หน่วยงาน
ขึน้มาดแูลแผนกลยทุธโ์ดยเฉพาะ  ซึง่จะตอ้งมบีุคลากรทีม่คีวามรบัผดิชอบเตม็เวลาทีส่ามารถ
ทุม่เทใหก้บัการตดิตามและประเมนิผลไดอ้ยา่งเตม็ที ่ หน่วยงานน้ีควรอยูก่บัฝา่ยวางแผนทีม่ี
ผูบ้รหิารในฝา่ยอยูใ่นระดบัผูบ้รหิารชัน้สงู  อยา่งไรกต็ามใ นการด าเนินกลยทุธน์ัน้  จ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัความรว่มมอืทีด่จีากทุกฝา่ยตลอดเวลา  จงึอาจมคีวามจ าเป็นในการตัง้คณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนกลยทุธ ์ ทีป่ระกอบดว้ยผูแ้ทนระดบับรหิารจากฝา่ยต่าง ๆ ขึน้รว่ม
ดว้ย 

การจดัการสินค้าคงคลงั 

สนิคา้คงคลงั (Inventory) จดัเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนชนิดหน่ึง ซึง่กจิการตอ้งมไีวเ้พือ่ขายหรอื
ผลติ หมายถงึ -  วตัถุดบิ คอืสิง่ของหรอืชิน้สว่นทีซ่ือ้มาเพือ่ใชใ้นการผลติ 
  -  งานระหวา่งกระบวนการผลติ เป็นชิน้งานทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการผลติหรอืรอคอย
ทีจ่ะผลติในขัน้ตอนต่อไปโดยทีย่งัผา่นกระบวนการผลติไมค่รบทกุขัน้ตอน 
  -   วสัดุซ่อมบ ารุง คอื ชิน้สว่นหรอือะไหล่เครือ่งจกัรทีส่ ารองไวเ้ผือ่เปลีย่นเมือ่
ชิน้สว่นเดมิเสยีหายหรอืหมดอายกุารใชง้าน 
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  -   สนิคา้ส าเรจ็รปู คอื ปจัจยัการผลติทีผ่า่นทุกกระบวนการผลติครบถว้น พรอ้ม
ทีจ่ะน าไปขายใหล้กูคา้ได ้
  -   แรงงาน 
  -   เงนิลงทุน 
 
ต้นทุนของสินค้าคงคลงั (Inventory Cost) ตน้ทุนสนิคา้คงคลงัม ี4 ชนิด คอื 
  1)  คา่ใชจ้่ายในการสัง่ซือ้ (Ordering Cost) เป็นคา่ใชจ้่ายทีต่อ้งจา่ยเพือ่ให้
ไดม้าซึง่สนิคา้คงคลงัทีต่อ้งการ ซึง่จะแปรตามจ านวนครัง้ของการสัง่ซือ้ แต่ไมแ่ปรตามปรมิาณ
สนิคา้คงคลงั เพรา ะสัง่ซือ้ของมากเท่าใดกต็ามในแต่ละครัง้ ค่าใชจ้่ายในการสัง่ซือ้กย็งัคงที ่แต่
ถา้ยิง่สัง่ซือ้บ่อยครัง้คา่ใชจ้่ายในการสัง่ซือ้จะยิง่สงูขึน้ ค่าใชจ้่ายในการสัง่ซือ้ไดแ้ก่ ค่าเอกสาร
ใบสัง่ซือ้ ค่าจา้งพนกังานจดัซือ้ ค่าโทรศพัท ์คา่ขนสง่สนิคา้ ค่าใชจ้่ายในการตรวจรั บของและ
เอกสาร คา่ธรรมเนียมการน าของออกจากศุลกากร ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ เป็นตน้  
  2)  คา่ใชจ้่ายในการเกบ็รกัษา (carrying Cost) เป็นคา่ใชจ้่ายจากการมสีนิคา้คง
คลงัและการรกัษาสภาพใหส้นิคา้คงคลงันัน้อยูใ่นรปูทีใ่ชง้านได ้ซึง่จะแปรตามปรมิาณสนิคา้คง
คลงัทีถ่อืไวแ้ละระยะเวลาทีเ่กบ็สนิคา้คงคลงันัน้ไว ้คา่ใชจ้่ายในการเกบ็รกัษา ไดแ้ก่ ตน้ทุน
เงนิทุนทีจ่มอยูก่บัสนิคา้คงคลงัซึง่คอืค่าดอกเบีย้จ่ ายถา้เงนิทุนนัน้มาจากการกูย้มืหรอืเป็นคา่
เสยีโอกาสถา้เงนิทุนนัน้เป็นสว่นของเจา้ของ คา่คลงัสนิคา้ คา่ไฟฟ้าเพือ่การรกัษาอุณหภมู ิ
คา่ใชจ้่ายของสนิคา้ทีช่ ารุดเสยีหายหรอืหมดอายเุสือ่มสภาพจากการเกบ็นานเกนิไป คา่ภาษี
และการประกนัภยั คา่จา้งยามและพนกังานประจ าคลงัสนิคา้ ฯลฯ 
  3)  คา่ใชจ้่ายเน่ืองจากสนิคา้ขาดแคลน (Shortage Cost หรอื Stock out Cost) 
เป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการมสีนิคา้คงคลงัไมเ่พยีงพอต่อการผลติหรอืการขาย ท าใหล้กูคา้
ยกเลกิค าสัง่ซือ้ ขาดรายไดท้ีค่วรได ้กจิการเสยีชื่อเสยีง กระบวนการผลติหยดุชะงกัเกดิกา ร
วา่งงานของเครือ่งจกัรและคนงาน ฯลฯ คา่ใชจ้่ายน้ีจะแปรผกผนักบัปรมิาณสนิคา้คงคลงัทีถ่อืไว ้
นัน่คอืถา้ถอืสนิคา้ไวม้ากจะไมเ่กดิการขาดแคลน แต่ถา้ถอืสนิคา้คงคลงัไวน้้อยกอ็าจเกดิโอกาส
ทีจ่ะเกดิการขาดแคลนไดม้ากกวา่ และมคีา่ใชจ้่ายเน่ืองจากสนิคา้ขาดแคลนน้ีขึน้อยูก่ ั บปรมิาณ
การขาดแคลนรวมทัง้ระยะเวลาทีเ่กดิการขาดแคลนขึน้ดว้ย คา่ใชจ้่ายเน่ืองจากสนิคา้ขาดแคลน
ไดแ้ก่ ค าสัง่ซือ้ของลอ็ตพเิศษทางอากาศเพือ่น ามาใชแ้บบฉุกเฉิน คา่ปรบัเนื่องจากสนิคา้ให้
ลกูคา้ล่าชา้ ค่าเสยีโอกาสในการขาย คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการเสยีคา่ความนิยม ฯลฯ 
  4)  คา่ใชจ้่ายในการตัง้เครือ่งจกัรใหม ่(Setup Cost) เป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก
การทีเ่ครือ่งจกัรจะตอ้งเปลีย่นการท างานหน่ึงไปท างานอกีอยา่งหน่ึง ซึง่จะเกดิการว่างงาน
ชัว่คราว สนิคา้คงคลงัจะถูกทิง้ใหร้อกระบวนการผลติทีจ่ะตัง้ใหม ่คา่ใชจ้่ายในการตัง้เครือ่งจั กร
ใหมน้ี่จะมลีกัษณะเป็นตน้ทุนคงทีต่่อครัง้ ซึง่จะขึน้อยูก่บัขนาดของลอ็ตการผลติ ถา้ผลติ
เป็นลอ็ตใหญ่มกีารตัง้เครือ่งใหมน่านครัง้ ค่าใชจ้่ายในการตัง้เครือ่งใหมก่จ็ะต ่า แต่ยอดสะสม
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ของสนิคา้คงคลงัจะสงู ถา้ผลติเป็นลอ็ตเลก็มกีารตัง้เครือ่งใหมบ่่อยครัง้ ค่าใชจ้่ายใ นการตัง้
เครือ่งใหมก่จ็ะสงู แต่สนิคา้คงคลงัจะมรีะดบัต ่าลง และสามารถสง่มอบงานใหแ้ก่ลกูคา้ไดเ้รว็ขึน้  
  ในบรรดาคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัสนิคา้คงคลงัต่างๆ เหล่าน้ี คา่ใชจ้่ายในการเกบ็
รกัษาจะสงูขึน้ถา้มรีะดบัสนิคา้คงคลงัสงู และจะต ่าลงถา้มรีะดบัสนิคา้คงคลงัต ่า แต่ส าห รบั
คา่ใชจ้่ายในการสัง่ซือ้ ค่าใชจ้่ายเน่ืองจากสนิคา้ขาดแคลน และคา่ใชจ้่ายในการตัง้เครือ่งจกัรใหม ่
จะมลีกัษณะตรงกนัขา้ม คอื จะสงูขึน้ถา้มรีะดบัสนิคา้คงคลงัต ่าและจะต ่าลงถา้มรีะดบัสนิคา้คง
คลงัสงู ดงันัน้คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัสนิคา้คงคลงัทีต่ ่าสดุ ณ ระดบัทีค่า่ใช้ จ่ายทุกตวัรวมกนัแลว้
ต ่าสดุ  
 
ระบบการควบคมุสินค้าคงคลงั (Inventory Control System)  ภาระงานอนัหนกัประการ
หน่ึงของการบรหิารสนิคา้คงคลงั คอื การลงบญัชแีละตรวจนบัสนิคา้คงคลงั เพราะแต่ละธุรกจิจะ
มสีนิคา้คงคลงัหลายชนิด แต่ละชนิดอาจมคีวามหลากหลาย เชน่ ขนาดรปูถ่าย สผีา้ ซึง่ท าให้
การตรวจนบัสนิคา้คงคลงัตอ้งใชพ้นกังานจ านวนมาก เพือ่ใหไ้ดจ้ านวนทีถู่กตอ้งภายใต้
ระยะเวลาทีก่ าหนด เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบวา่ชนิดสนิคา้คงคลงัทีเ่ริม่ขาดมอื ตอ้งซือ้มาเพิม่ และ
ปรมิาณการซือ้ทีเ่หมาะสม 

การตรวจนับจ านวนสินค้าคงคลงั  เป็นการตรวจนบัสนิคา้เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ สนิคา้ทีม่ี
อยูจ่รงิ และในบญัชตีรงกนัมหีลายวธิดีงัน้ี 

 1).วธิปิีดบญัชตีรวจนบั คอื เลอืกวนัใดวนัหน่ึงทีจ่ะท าการปิดบญัชแีลว้หา้มมใิห้
มกีารเบกิจ่ายเพิม่เตมิ หรอืเคลื่อนยา้ยสนิคา้คงคลงัทุกรายการ โดยตอ้งหยดุการซือ้- ขาย
ตามปกต ิแลว้ตรวจนบัของทัง้หมด วธิน้ีีจะแสดงมลูคา่ของสนิคา้คงคลงั ณ วนัทีต่รวจนบัได้
อยา่งเทีย่งตรง แต่กท็ าใหเ้สยีรายไดใ้นวนัทีต่รวจนบัของ 

 2).วธิเีวยีนกนัตรวจนบั จะปิดการเคลื่อนยา้ยสนิคา้คงคลงัเป็นๆ เพือ่ตรวจนบั
เมือ่สว่นใดตรวจนบัเสรจ็กเ็ปิดขายหรอืเบกิจ่า ยไดต้ามปกต ิและปิดแผนกอื่นตรวจนบัต่อไปจน
ครบทุกแผนก วธิน้ีีจะไมเ่สยีรายไดจ้าการขายแต่โอกาสทีจ่ะคลาดเคลื่อนมสีงู 
 
ระบบการจดัการสนิคา้คงคลงัทีเ่ป็นทีนิ่ยมใชก้นัแพรห่ลายในธุรกจิอุตสาหกรรม มดีงัต่อไปน้ี 

 ระบบการขนาดสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั (EOQ) 
 ระบบการวางแผนความตอ้งการวสัดุ (MRP)  
 ระบบสนิคา้คงคลงัของการผลติแบบทนัเวลาพอด ี(JIT) 
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ระบบขนาดการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั (Economic Order Quantity หรือ EOQ) 
  การจดัการวสัด ุการจดัการวสัดุท าเพือ่ใหม้วีสัดุและสนิคา้รองรบังานผลติและการตลาด 
ทัง้การบรกิารลกูคา้ทีด่แีละมตีน้ทุนสนิคา้คงคลงัรวมทีอ่ยูร่ะดบัต ่าสามารถท าไดห้ลายวธิกีาร
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของความตอ้งการสนิคา้ ทรพัยากรองคก์ารความพรอ้มของบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งการจดัการซพัพลายเชน ตลอดจนลกัษณะของกระบวนการผลติสนิคา้ประกอบเขา้
ดว้ยกนั นอกจากนัน้ความกา้วหน้าของเทคโนโลยขีอ้มลูขา่วสารและคอมพวิเตอรย์งัชว่ยใหก้าร
สรา้งระบบการจดัการสนิคา้คงคลงัมคีวามหลากหลายมากขึน้ ท าใหผู้บ้รหิารสามารถเลอืกใช้
ระบบทีเ่หมาะสมกบักจิการของตนไดม้ากขึน้ดว้ย 
  
ความหมายของ MRP 

MRP เป็นกระบวนการการวางแผนอยา่งเป็นระบบเพือ่แปลงความตอ้งการผลติภณัฑ์
หรอืวสัดุข ัน้สดุทา้ยของโรงงาน ทีก่ าหนดในตารางการผลติหลกัไปสูค่วามตอ้งการ ชิน้สว่น
ประกอบ ชิน้สว่นประกอบยอ่ย  ชิน้สว่น และ วตัถุดบิ  ทัง้ชนิดและจ านวนใหเ้พยีงพอและ
ทนัเวลากบัความตอ้งการในแต่ละชว่งเวลาตลอดระยะเวลาของการวางแผน     อยา่งไรกต็ามใน
การค านวณความตอ้งการวสัดุในระดบัต่างๆของการผลติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ ตรงเวลานัน้ เรา
จ าเป็นตอ้งรูข้อ้มลูวสัดุต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการผลติผลติภณัฑเ์หล่านัน้   ซึง่ขอ้มลูดงักล่าว
ประกอบดว้ย  แฟ้มขอ้มลูบญัชรีายการวสัดุ  (Bill of Materials) และแฟ้มขอ้มลูสถานะคงคลงั 
(Inventory status files)  

กล่าวโดยสรปุกค็อื MRP เป็นระบบสารสนเทศคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการจดัท าแผนความ
ตอ้งการวสัดุ โดยมอีงคป์ระกอบของขอ้มลูน าเขา้ทีส่ าคญั 3 รายการ  คอื ตารางการผลติหลกั 
แฟ้มขอ้มลูบญัชรีายการวสัดุ(Bill of material File) และ แฟ้มขอ้มลูสถานะคงคลงั (Inventory 
status file)     แผนจากระบบ MRP จะใหส้ารสนเทศในการตดัสนิใจเกีย่วกบั ชว่งเวลาทีค่วร
ออกใบสัง่ และ จ านวนการสัง่ทีเ่หมาะสม 

 
ความหมายของ JIT 

 JIT คอื การทีช่ิน้สว่นทีจ่ าเป็นเขา้มาถงึกระบวนการผลติในเวลาทีจ่ าเป็นและดว้ยจ านวน
ทีจ่ าเป็นหรอือาจกล่าว ไดว้า่  JIT  คอื การผลติหรอืการสง่มอบ “ สิง่ของทีต่อ้งการ ในเวลาที่
ตอ้งการ ดว้ยจ านวนทีต่อ้งการ” ใชค้วาม ตอ้งการของลกูคา้เป็นเครือ่งก าหนดปรมิาณการผลติ
และการใชว้ตัถุดบิ ซึง่ลกูคา้ในทีน้ี่ไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะ ลกูคา้ผูซ้ือ้สนิคา้เทา่นัน้ แต่ยงัหมาย
รวมถงึบุคลากรในสว่นงานอื่นทีต่อ้งการงานระหวา่งท าหรอืวตัถุดบิเพือ่ท า การผลติต่อเน่ืองดว้ย 
โดยใชว้ธิดีงึ ( Pull Method of Material Flow ) ควบคุมวสัดุคงคลงัและการผลติ ณ สถานี ทีท่ า
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การผลตินัน้ๆ  ซึง่ถา้ท าไดต้ามแนวคดิน้ีแลว้วสัดุคงคลงัทีไ่มจ่ าเป็นในรู ปของวตัถุดบิ งาน
ระหวา่งท าและ สนิคา้ส าเรจ็รปูจะถูกขจดัออกไปอยา่งสิน้เชงิ 
 
จดุสัง่ซ้ือใหม่ (Reorder Point) 

 ในการจดัซือ้สนิคา้คงคลงั เวลากเ็ป็นปจัจยัทีส่ าคญัอยา่งยิง่ตวัหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ถา้ระบบการควบคุมสนิคา้คงคลงัของกจิการเป็นแบบต่อเน่ือง จะสามารถก าหนดทีจ่ะสัง่ซือ้ใหม่
ไดเ้มือ่พบวา่สนิคา้คงคลงัลดเหลอืระดบัหน่ึงกจ็ะสัง่ซือ้ของมาใหมใ่นปรมิาณคงทีเ่ทา่กบัปรมิาณ
การสัง่ซือ้ทีก่ าหนดไว ้ซึง่เรยีกวา่ Fixed order Quantity System จุดสัง่ซือ้ใหมน่ัน้มี
ความสมัพนัธแ์ปรตามตวัแปร 2 ตวั คอื อตัราความตอ้งการใชส้นิคา้คงคลังและรอบเวลาในการ
สัง่ซือ้ (Lead Time) 
ทฤษฎอีงคก์ารและการจดัการ 
  -   เครือ่งมอื  เครือ่งจกัร  อุปกรณ์ 
 
ประโยชน์ของสินค้าคงคลงั มหีลายแนวทางดงัน้ี 
   1)  ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีป่ระมาณการไวใ้นแต่ละชว่งเวลาทัง้ใน 
และนอกฤดกูาล โดยธุรกจิตอ้งเกบ็สนิคา้คงคลงัไวใ้นคลงัสนิคา้ 
  2)  รกัษาการผลติใหม้อีตัราคงทีส่ม ่าเสมอ เพือ่รกัษาระดบัการวา่จา้งแรงงาน 
การเดนิเครือ่งจกัร ฯลฯ ใหส้ม ่าเสมอได ้โดยจะเกบ็สนิคา้ทีข่ายไมห่มดในชว่งขายไมด่ไีวข้าย
ตอนชว่งขายดซีึง่ชว่งนัน้อาจจะผลติไมท่นัขาย 
  3)  ท าใหธุ้รกจิไดส้ว่นลดปรมิาณจากการจดัซือ้จ านวนมากต่อครัง้ ป้องกนัการ
เปลีย่นแปลงราคาแลผลกระทบจากเงนิเฟ้อเมือ่สนิคา้ในทอ้งตลาดมรีาคาสงูขึน้ 
  4)  ป้องกนัของขาดมอืดว้ยสนิคา้เผือ่ขาดมอื เมือ่เวลารอคอยล่าชา้หรอืบงัเอญิ
ไดค้ าสัง่ซือ้เพิม่ขึน้กระทนัหนั 
  5)  ท าใหก้ระบว นการผลติสามารถด าเนินการต่อเน่ืองอยา่งราบรืน่ ไมม่กีาร
หยุดชะงกัเพราะของขาดมอืจนเกดิความเสยีหายแก่กระบวนการผลติซึง่จะท าใหค้นงานวา่งงาน 
เครือ่งจกัรถูกปิด ผลติไมท่นัค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

ทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ 

 ทุกองคก์ารไมว่า่จะมขีนาด ประเภท หรอืสถานทีต่ัง้อยา่งไร จ าเป็นตอ้งมกีารจดัการทีด่ี  
ซึง่การจดัการทีด่เีป็นจุดเริม่ตน้ของการด าเนินงานขององคก์าร  การเตบิโตและการด ารงอยู่
ต่อไปของ องคก์าร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์ารในยคุศตวรรษที่ 21 ซึง่ตอ้งเผชญิกบั  ปจัจยั
แวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ไม่ วา่จะเป็นดา้นสงัคม เศรษฐกจิ  โลกาภวิตัน์ และ
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เทคโนโลยี ท าใหอ้งคก์ารตอ้งมแีนวทางในการจดัการทีท่นัสมยัเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงที่
รวดเรว็นี้ เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการสมยัใหม่  ในบทนี้จะไดน้ าเสนอหวัขอ้เกีย่วกบั
เรือ่ง องคก์ารสมยัใหม ่ ความหมายของการจดัการ  ขบวนการจดัการ บทบาทของการจดัการ 
คุณสมบตัขิองนกับรหิารทีป่ระสบความส าเรจ็ 

องคก์ารสมยัใหม่ 
 การจดัการเกดิขึน้ในองคก์าร และในมุมมองดา้นการจดัการ องคก์ารหมายถงึ  การทีม่ี
คนมาท างานรว่มกนัอยา่งเป็นระบบเพือ่ใหไ้ดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซึง่องคก์ารมี
ลกัษณะรว่มกนัอยู ่ 3ประการไดแ้ก่  
1)ทุกองคก์ารตอ้งมวีตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายของตนเอง  
2)ทุกองคก์ารตอ้งมคีนรว่มกนัท างาน  
3)องคก์ารตอ้งมกีารจดัโครงสรา้งงานแบ่งงานหน้าทีร่บัผดิชอบของคนในองคก์าร  
 
 ตามทีก่ล่าวขา้งตน้จะเหน็วา่องคก์ารปจัจุบนัตอ้งเผชญิกบัสภาวะแวดลอ้มทีป่ลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา ดงันัน้องคก์ารตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอ แนวคดิเกีย่วกบัองคก์ารในแบบเดมิ
กบัองคก์ารสมยัใหมก่ม็คีวามแตกต่างกนั เชน่ การจดัการแบบคงเดมิกบัแบบพลวตัร รปูแบบไม่
ยดืหยุน่กบัแบบยดืหยุน่ การเน้นทีต่วังานกบัเน้นทกัษะ การมสีถานทีท่ างานและเวลาท างานที่
เฉพาะคงทีก่บัการท างานไดทุ้กทีทุ่กเวลา  
 
 องคก์ารแบบเดมิจะมลีกัษณะการจดัการทีค่งเดมิไมค่อ่ยมกีารเปลีย่นแปลง ถา้จะมกีาร
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้บา้งกเ็ป็นในชว่งสัน้ๆ แตอ้งคก์ารปจัจุบนัการเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้อยู่
ตลอดเวลา จะมคีวามคงทีบ่า้งเป็นชว่งสัน้ๆ จงึมกีารจดัการแบบพลวตัรสามารถปรบัเปลีย่นให้
สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มตลอดเวลา องคก์ารแบบเดมิมกัมกีารจดัการแบบไม่
ยดืหยุน่ สว่นในองคก์ารสมยัใหมจ่ะมกีารจดัการทีย่ดืหยุน่ กล่าวคอืในองคก์ารสมยัใหมจ่ะไมย่ดึ
ตดิกบัแนวทางปฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึงเทา่นัน้ ตอ้งใหม้คีวามยดืหยุน่ในการปฏบิตั ิสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดถ้า้สถานการณ์แตกต่างไป  
 
 องคก์ารแบบเดมิลกัษณะของงานจะคงที ่พนกังานแต่ละคนจะไดร้บัมอบหมายงาน
เฉพาะ และท างานในกลุ่มเดมิไมค่อ่ยเปลีย่น แต่ในองคก์ารสมยัใหมพ่นกังานตอ้งเพิม่ศกัยภาพ
ของตนทีจ่ะเรยีนรุแ้ละสามารถท างานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้อบดา้น และมกีารสบัเปลีย่นหน้าทีแ่ละกลุ่ม
งานอยูเ่ป็นประจ า ตวัอยา่งเชน่  ในบรษิทัผลติรถยนต ์พนกังานในแผนกผลติ  ตอ้งสามารถใช้
งานเครือ่งจกัรทีค่วบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ย ซึง่ในค าบรรยายลกัษณะงาน (job 
description) เดยีวกนัน้ีเมือ่ 20 ปก่อนไมม่กีารระบุไวด้งันัน้ในองคก์ารสมยัใหมจ่ะพฒันา
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บุคลากรใหเ้พิม่ทกัษะการท างานไดห้ลากหลายมากขึน้ และในการพจิารณาคา่ตอบแทนการ
ท างาน (compensation) ในองคก์ารสมยัใหมม่แีนวโน้มทีจ่ะตอบแทนตามทกัษะ (skill based) 
ยิง่มคีวามสามารถในการท างานหลายอยา่ง มากขึน้กไ็ดค้า่ตอบแทนมากขึน้  แทนการให้
คา่ตอบแทนตามลกัษณะงานและหน้าทีร่บัผดิชอบ(job  based)  
 
 องคก์ารแบบเดมิ พนกังานจะท างานในสถานทีท่ างานและเป็นเวลาทีแ่น่นอน แต่ในองค์
สมยัใหมม่แีนวโน้มทีจ่ะใหอ้สิระกบัพนกังานในการท างานทีใ่ดกไ็ดเ้มือ่ไรกไ็ด ้ แต่ตอ้งไดผ้ลงาน
ตามทีก่ าหนด เน่ืองจากปจัจุบนัเทคโนโลยเีอือ้ใหส้ามารถสือ่สารถงึกนัไดแ้มท้ างานคนละแหง่ 
รวมทัง้ความเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ และโลกาภวิตัน์ท าใหค้นตอ้งท างานแขง่กบัเวลามากขึน้จน
เบยีดบงัเวลาสว่นตวัและครอบครวั ดงันัน้องคก์ารสมยัใหมจ่ะใหเ้กดิความยดืหยุน่ในการท างาน
ทัง้เรือ่งเวลาและสถานทีเ่พือ่ใหส้อดรบักบัแนวโน้มวถิกีารด าเนินชวีติของพนกังานยุคใหม ่ 

ความหมายของการจดัการ(Defining  management) 
 การจดัการ (Management) หมายถงึ ขบวนการทีท่ าใหง้านกจิกรรมต่างๆส าเรจ็ลงได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลดว้ยคนและทรพัยากรขององคก์าร (Robbins and 
DeCenzo, 2004; Certo, 2003) ซึง่ตามความหมายน้ีองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ 
ไดแ้ก่ ขบวนการ (process) ประสทิธภิาพ (efficiency) และประสทิธผิล (effectiveness) 
ขบวนการ (process) ในความหมายของการจดัการน้ีหมายถงึหน้าทีต่่างๆดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ 
การวางแผน การจดัองคก์าร การโน้มน าองคก์าร และการควบคุม  ซึง่จะไดอ้ธบิายละเอยีดต่อไป
ในหวัขอ้ต่อไปเกีย่วกบั หน้าทีแ่ละขบวนการจดัการ  

ประสิทธิภาพ(efficiency)และประสิทธิผล(effectiveness) 
 เป็นเรือ่งเกีย่วกบัลกัษณะของ การจดัการ โดยประสทิธภิาพ  หมายถงึ การท างานอยา่ง
ถูกวธิ ีเป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งปจัจยัน า เขา้ (inputs) กบัผลผลติ (outputs) หากเรา
สามารถท างานไดผ้ลผลติมากกวา่ในขณะทีใ่ชป้จัจยัน าเขา้น้อยกวา่ หรื อ เท่ากนั  กห็มายความ
วา่ เราท างานไดม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่  ซึง่ปจัจยัน าเขา้ในการจดัการกค็อืทรพัยากรของ
องคก์าร ไดแ้ก่ คน เงนิ วตัถุดบิ  อุปกรณ์ เครือ่งจกัร และทุน ทรพัยากรเหล่าน้ีมจี ากดั  และเป็น
ตน้ทุนในการด าเนินงานขององคก์าร ดงันัน้การจดัการทีด่จีงึตอ้งพยายามท าใหม้กีารใช้
ทรพัยากรน้อยทีส่ดุและใหเ้กดิผลผลติมากทีส่ดุ 
 
 ประสทิธผิล (effectiveness) ส าหรบัประสทิธผิลในการจดัการหมายถงึ การท าไดต้าม
เป้าหมายหรอืวตัถุประสงคทีก่ าหนดไว ้ การจดัการทีม่เีพยีงประสทิธภิาพนัน้ยงัไมเ่พยีงพอตอ้ง
ค านึงวา่ ผลผลตินัน้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ตวัอยา่งเชน่  สถาบนัศกึษาทีผ่ลติ
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ผูส้ าเรจ็การศกึษาพรอ้มกนัทีล่ะมากๆ หากไมค่ านึงถงึคุณภาพการศกึษากอ็าจจะไดแ้ต่
ประสทิธภิาพ คอืใชท้รพัยากรในการผลติหรอืตน้ทุนต่อผูเ้รยีนต ่า แต่อาจจะไมไ่ดป้ระสทิธผิลใน
การศกึษา เป็นตน้ และ  ในทางกลบักนัหากท างานทีไ่ดป้ระสทิธผิลอยา่งเดยีวกไ็มไ่ด ้ ตอ้ง
ค านึงถงึตน้ทุนและความมปีระสทิธภิาพดว้ยเชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ บรษิทั  Hewlett-Packard 
อาจจะท าตลบัหมกึสสี าหรบัเครือ่ง Laser printer ทีม่สีเีหมอืนจรงิและทนนานมากกว่าเดมิได ้
แต่ตอ้งใชเ้วลา แรงงาน  และวตัถุดบิทีส่งูขึน้มาก ทางดา้นประสทิธผิลออกมาด ีแต่นบัวา่ไมม่ี
ประสทิธภิาพเพราะตน้ทุนรวมสงูขึน้มากเป็นตน้  
 
 ในการบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้ ตอ้งอาศยัความเขา้ใจใน
สาขาวชิาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ดา้นมนุษยศ์าสตร์  เศรษฐศาสตร ์ปรชัญา การเมอืง จติวทิยา 
และ สงัคมศาสตร์  เพือ่ใหเ้ขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมของมนุษย ์ความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั การคาเสร ีความขดัแยง้ การใชอ้ านาจ และความสมัพนัธข์องมนุษยใ์นสงัคม  

กระบวนการการจดัการ (Management  process) 
  1) การวางแผน (planning) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดเป้าหมาย และวาง
กลยทุธร์วมทัง้แผนปฏบิตักิารเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  
 2) การจดัองคก์าร (organizing) เป็นการจดัวางโครงสรา้งองคก์ารเพือ่รองรบัการ
ด าเนินงานตามแผนทีว่างไว ้ 
 3) การโน้มน า (leading/influencing) เป็นการจงูใจ โน้มน าพนกังานรายบุคคลและกลุ่ม  
ใหป้ฏบิตังิาน มกีารตดิต่อสือ่สาร  รวมถงึการรบัมอืกบัประเดน็ต่างๆเกีย่วกบัพฤตกิรรมของ
พนกังานในองคก์าร และ   
 4) การควบคุม (controlling) เป็นกจิกรรมเกีย่วกบัการตดิตามประเมนิผลงาน 
เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย หรอืมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้และท าการแกไ้ข เพือ่ใหผ้ลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรอืมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 

บทบาทของการจดัการ(Managerial  roles) 
 เมือ่กล่าวถงึหน้าทีท่ี ่ เกีย่วกบัการจดัการในองคก์ารมกัมุง่ไปทีห่น้าทีต่่างๆในขบวนการ
จดัการ 4 ประการ (การวางแผน การจดัองคก์าร การโน้มน า และการควบคุม) ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 
ซึง่ผูบ้รหิารแต่ละคนใหค้วามส าคญัและเวลาในการท าหน้าทีก่ารจดัการเหล่าน้ีแตกต่างกนั 
นอกจากน้ียงัขึน้กบัลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ารทีแ่ตกต่างกนัดว้ย (เชน่ มลีกัษณะการ
ด าเนินงานเป็นองคก์ารทีแ่สวงหาก าไรหรอืองคก์ารทีไ่มแ่สวงหาก าไร) ระดบัของผูบ้รหิารที่
ต่างกนั (ระดบัตน้ ระดบักลาง ระดบัสงู) และขนาดขององคก์ารทีต่่างกนั ตวัอยา่งเชน่ ผูบ้รหิารที่
อยูใ่นระดบับรหิารทีแ่ตกต่างกนัจะใหเ้วลาในการท ากจิกรรมของแต่ละหน้าทีแ่ตกต่างกนั และ
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เมือ่พจิารณาถงึกจิกรรมของผูบ้รหิารในองคก์ารแลว้ Mintzberg เหน็วา่บทบาทของ การจดัการ
สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม หรอืทีเ่รยีกวา่ บทบาทดา้นการจดัการของ  Mintzberg 
(Mintzberg’s managerial roles) ไดแ้ก่ บทบาทดา้นระหวา่งบุคคล  (interpersonal roles) 
บทบาทดา้นขอ้มลู (informational roles) และบทบาทดา้นการตดัสนิใจ (decisional roles) โดย
แต่ละกลุ่มของบทบาทมบีทบาทยอ่ยดงัต่อไปน้ี  
 
 บทบาทระหวา่งบุคคล (interpersonal roles) เป็นบทบาทดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลประกอบดว้ยบทบาทยอ่ยไดแ้ก ่ 
 
1) บทบาทตามต าแหน่ง (figurehead): ท าหน้าทีป่ระจ าวนัต่างๆตามระเบยีบทีเ่กีย่วกบั
กฎหมาย หรอืตามทีส่งัคมก าหนด เช่น  การตอ้นรบัแขกขององคก์ร ลงนามในเอกสารตาม
กฎหมายเป็นตน้  
 
2) บทบาทผูน้ า (leader): ตอ้งรบัผดิชอบสรา้งแรงจงูใจและกระตุนการท างานของพนกังาน 
รบัผดิชอบในการจดัหาคนฝึกอบรม และงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ  
 
3) บทบาทการสรา้งสมัพนัธภาพ (liaison): โดยสรา้งเครอืขา่ยภายในและภายนอกเพือ่การ 
กระจายขอ้มลูใหท้ัว่ถงึ บทบาทดา้นขอ้มลู (informational roles) เป็นบทบาทดา้นการกระจาย
และสง่ผา่นขอ้มลูประกอบดว้ยบทบาทยอ่ย 
 
4) เป็นผูต้ดิตามประเมนิผล (monitor): เป็นการตดิตามเลอืกรบัขอ้มลู (ซึง่มกัจะเป็นเหตุการณ์
ปจัจุบนั) เพือ่เขา้ใจความเคลื่อนไหวขององคก์ารและสิง่แวดลอ้ม เป็นเสมอืนศนูยก์ลางของ  
ระบบ 
 
5) เป็นผูก้ระจายขอ้มลู (disseminator): รบับทบาทสง่ผา่นขอ้มลูไปยงัพนกังานในองคก์าร บาง
ขอ้มลูกเ็กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ บางขอ้มลูเกีย่วกบัการแปลผลและรวบรวมความแตกต่างกนัที่
เกดิขึน้ในองคก์าร 
 
6) เป็นโฆษก (spokesperson): ท าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์สง่ต่อขอ้มลูไปยงัหน่วยงานภายนอก  
เกีย่วกบั แผนงาน นโยบาย กจิกรรม และผลงานขององคก์าร เช่น  เป็นผูเ้ชีย่วชาญใน
อุตสาหกรรมบทบาทดา้นการตดัสนิใจ (decisional roles) ท าหน้าทีต่ดัสนิใจในการด าเนินงาน
ขององคก์ารประกอบดว้ยบทบาทยอ่ย 
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7) เป็นผูป้ระกอบการ (entrepreneur): หาโอกาสและรเิริม่สิง่ใหม่ๆ  เชน่  การปรบัปรงุโครงการ 
เพือ่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการออกแบบโครงการ โดยการจดัใหม้ี
การทบทวนและก าหนดกลยทุธเ์พือ่พฒันาโปรแกรมใหม่ๆ   
 
8) เป็นผูจ้ดัการความสงบเรยีบรอ้ย (disturbance hander): รบัผดิชอบแกไ้ขการด าเนินงานเมือ่
องคก์ารเผชญิกบัความไมส่งบเรยีบรอ้ย โดยการทบทวนและก าหนดกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความไมส่งบและวกิฤตกิารณ์ในองคก์าร  
 
9) เป็นผูจ้ดัสรรทรพัยากร (resource allocator): เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ
ในองคก์าร เช่น  ท าการตดัสนิใจและอนุมตัใินประเดน็ทีส่ าคญัต่างๆขององคก์าร โดยจดัล าดบั  
และกระจายอ านาจ ดแูลกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัเรือ่งงบประมาณ และจดัการเกีย่วกบัการท างานของ
พนกังาน  
 
10) เป็นผูต้่อรอง (negotiator): รบัผดิชอบในการเป็นตวัแทนต่อรองในเรือ่งส าคญัขององคก์าร 
เชน่ มสีว่นรว่มในการท าสญัญากบัสหภาพแรงงานขององคก์าร หรอืการต่อรองกบัผูจ้ดัหา  
(suppliers)  

ทกัษะของนักบริหาร(Management  Skills) 
 ผูบ้รหิารไมว่า่จะอยูใ่นระดบัใด หรอือยูใ่นองคก์ารใดกท็ าหน้าทีใ่นการจดัการ 4 อยา่ง 
ได ้แก่ การวางแผน (planning) การจดัองคก์าร (organizing) การโน้มน า (leading/influencing) 
และการควบคุม (controlling) และการทีผู่บ้รหิารจะสามารถท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการ
ไดป้ระสบผลส าเรจ็นัน้ ตอ้งมทีกัษะทีด่ดีา้นการจดัการ ซึง่ทกัษะส าคญัในเบือ้งตน้ทีผู่บ้รหิารควร
มอียา่งน้อย 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skills) ทกัษะดา้นคน (human skills) 
และทกัษะดา้นความคดิ(conceptual skills)  
 ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skills) เป็นความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรุแ้ละ
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเกีย่วกบังาน ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูทกัษะความสามารถน้ีจะเป็น
เรือ่งเกีย่วกบัความรุท้ ัว่ไปของอุตสาหกรรม ขบวนการและผลติภณัฑข์ององคก์าร และส าหรบั
ผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัตน้ จะเป็นทกัษะความสามารถเฉพาะดา้นในงานทีท่ า เชน่ 
การเงนิ ทรพัยากรบุคคล  เทคโนโลยสีารสนเทศ การผลติ ระบบคอมพวิเตอร ์กฎหมาย 
การตลาด เป็นตน้  ทกัษะทางดา้นเทคนิคมกัเป็นความสามารถเกีย่วกบัตวังาน เชน่ ขบวนการ
หรอืผลติภณัฑ ์
 ทกัษะดา้นคน (human skills) เป็นทกัษะในการท าใหเ้กดิความประสานงานกนัของกลุ่ม
ทีผู่บ้รหิารนัน้รบัผดิชอบ เป็นการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทศันคต ิการสือ่สาร  และ
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ผลประโยชน์ของบุคคลและกลุ่มเป็นทกัษะการท างานกบัคน  
 ทกัษะดา้นความคดิ (conceptual skills) เป็นความสามารถในการมององคก์ารใน
ภาพรวม ผูบ้รหิารทีม่ทีกัษะดา้นความคดิ จะสามารถเขา้ใจความสมัพนัธข์องหน่วยงานต่างๆใน
องคก์ารวา่มผีลต่อกนัอยา่งไร และเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์ารกบัปจัจยัแวดลอ้ม
องคก์าร รวมทัง้การเปลีย่นแปลงในสว่นหน่ึงขององคก์ารมผีลกระทบกบัสว่นอื่นๆอยา่งไร  
 ทกัษะดา้นความคดิน้ีจะยิง่มคีวามส าคญัมากขึน้เมือ่อยูใ่นระดบับรหิารทีส่งูขึน้ ขณะที่
ทกัษะดา้นเทคนิคจะมคีวามส าคญัน้อยลงในระดบับรหิารทีส่งูขึน้ เน่ืองจากผูบ้รหิารในระดบัทีส่งู
จะเขา้มาดแูลในรายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆในการผลติ และดา้นเทคนิคน้อยลง แต่จะ
เน้นไปทีก่ารมองภาพรวมขององคก์ารและทศิทางทีจ่ะพฒันาไปขององคก์ารมากกวา่ สว่น
ทกัษะดา้นคน ยงัคงมคีวามส าคญัอยา่งมากในทุกระดบัของการบรหิาร  เพราะทุกระดบัตอ้ง
เกีย่วขอ้งกบัคน 

ทีม่า : คณะวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม มหาบณัฑติ รุน่ที ่๘ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ทฤษฎี TOWS MATRIX  
 ในการน าเทคนิคทีเ่รยีกวา่ TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดยุทธศาสตร์
และกลยทุธน์ัน้ จะมขี ัน้ตอนการด าเนินการทีส่ าคญั 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
         1. การระบุจุดแขง็ จุดออ่น โอกาส และขอ้จ ากดั โดยทีก่ารประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น
การระบุใหเ้หน็ถึ งจุดแขง็และจุดออ่นจะเป็นการประเมนิภายในองคก์าร  สว่นการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นโอกาสและขอ้จ ากดัจะเป็นการประเมนิภายนอกองคก์าร  กล่าวไดว้า่  
ประสทิธผิลของการก าหนดกลยทุธท์ีใ่ชเ้ทคนิค TOWS Matrix น้ีจะขึน้อยูก่บัความสามารถใน
การวเิคราะหจ์ุดแขง็  จุดออ่น โอกาส และขอ้จ ากดั ทีล่ะเอยีดในทุกแงมุ่ม  เพราะถา้วเิคราะหไ์ม่
ละเอยีดหรอืมองไมทุ่กแงมุ่ม จะสง่ผลท าใหก้ารก าหนดกลยทุธท์ีอ่อกมาจะขาดความแหลมคม 
         2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งจุดแขง็กบัโอกาส  จุดแขง็กบัขอ้จ ากดั จุดออ่นกบั
โอกาส  และจุดอ่อนกบัขอ้จ ากดั  ซึง่ผลขอ งการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์นขอ้มลูแต่ละคู่
ดงักล่าว ท าใหเ้กดิยุทธศ์าสตรห์รอืกลยทุธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 
            1) กลยทุธเ์ชงิรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที่
เป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณารว่มกนั  เพือ่ทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นยทุธศ์าสตรห์รอืกลยทุธใ์น
เชงิรุก ตวัอยา่ง กรมธนารกัษ์  มจีุดแขง็ คอื ความสามารถในการผลติเหรยีญ  และมโีรงกษาปณ์
ทีท่นัสมยั มโีอกาส คอื สามารถหารายไดจ้ากการผลติเหรยีญได้  ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนด
ยทุธศาสตรใ์นเชงิรุก คอื ยทุธศาสตรก์ารรบัจา้งผลติเหรยีญทุกประเภททัง้ในและต่างประเทศ 
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            2) กลยทุธเ์ชงิป้องกนั  (ST Strategy)ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็และขอ้จ ากดัมาพจิารณารว่มกนั  เพือ่ทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นยทุธ์
ศาสตรห์รอืกลยทุธใ์นเชงิป้องกนั  ทัง้น้ีเน่ืองจากองคก์ารมจีุดแขง็  ขณะเดยีวกนัองคก์ารกเ็จอกบั
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นขอ้จ ากดัจากภายนอกทีอ่งคก์ารควบคุมไมไ่ด้  แต่องคก์ารสามารถใชจุ้ด
แขง็ทีม่อียูใ่นการป้องกนัขอ้จ ากดัทีม่าจากภายนอกได้  ตวัอยา่ง 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช มจีุดแขง็ คอื  เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดโอกาสการศกึษาใหแ้ก่
ประชาชนทัว่ประเทศ ขณะเดยีวกนัมขีอ้จ ากดั คอื งบประมาณทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐั
มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถจดัตัง้หน่วยงานของตนเองอยูทุ่กจงัหวดัทัว่ประเทศได้      ทัง้หมด
สามารถน ามาก าหนดยทุธศาสตรเ์ชงิป้องกนั คอื  ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
ในพืน้ทีทุ่กจงัหวดัทัว่ประเทศ 
            3) กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข  (WO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณารว่มกนั  เพือ่ทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นยทุธ์
ศาสตรห์รอืกลยทุธใ์นเชงิแกไ้ข  ทัง้น้ีเน่ืองจากองคก์ารมโีอกาสทีจ่ะน าแนวคดิหรอืวธิใีหม ่ๆ  มา
ใชใ้นการแกไ้ขจุดออ่นทีอ่งคก์ารมอียูไ่ด ้ตวัอยา่ง  ระบบราชการมกัมจีุดออ่น คอื  มขีัน้ตอนการ
ท างานทีย่าว ใชเ้วลามาก  ขณะเดยีวกนักม็โีอกาส คอื  โอกาสของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารมาใช้  ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนดยทุธศาสตรเ์ชงิแกไ้ข  คอื ยทุธศาสตรก์าร
สง่เสรมิให้ มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการบรหิารจดัการและใน
กระบวนการท างานของราชการใหม้ากขึน้ (e-Administration)  
            4) กลยทุธเ์ชงิรบั (WT Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที่
เป็นจุดอ่อนและขอ้จ ากดัมาพจิารณารว่มกนั  เพือ่ทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นยทุธศ์าสตรห์รอืกลยทุธ์
ในเชงิรบั ทัง้น้ีเน่ืองจากองคก์ารเผชญิกบัทัง้จุดอ่อนและขอ้จ ากดัภายนอกทีอ่งคก์ารไมส่ามารถ
ควบคุมได ้ตวัอยา่ง ประเทศไทย จุดออ่น คอื  ตอ้งน าเขา้น ้ามนัดบิจากต่างประเทศ  ประกอบกบั
พบขอ้จ ากดั คอื ราคาน ้ามนัในตลาดโลกเพิม่ขึน้อยา่งมาก  ทัง้หมดน ามาก าหนดยทุธศาสตรใ์น
เชงิรบั คอื ยทุธศาสตรก์ารรณรงคป์ระหยดัพลงังานทัว่ประเทศอยา่งจรงิจงั  และยทุธศาสตรก์าร
หาพลงังานทดแทนทีน่ าทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศทีม่อียูม่าใชม้ากขึน้ 
 
ทีม่า: รศ.ดร.เทพศกัดิ ์บุณยรตัพนัธุ ์http://www.drmanage.com/ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 กรกรนก จรสัหริญัปรดีา ( 2548 ) การศกึษากลยทุธท์างการตลาดอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
ของบรษิทัน าชยัการทอ จ ากดั เพือ่ความไดเ้ปรยีบทางการคา้ โดยสรปุจากปญัหาทัง้หมด เริม่
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จากผลประกอบการทีล่ดต ่าลงอนัเน่ืองมาจากปจัจยัภายนอก เชน่คา่แรงใมนประเทศสงูขึน้  ท า
ใหบ้รษิทัฯ มตีน้ทุนทีส่งูขึน้ ยอดขายทีส่ง่ออกนัน้ลดลง กลยทุธท์ีเ่ลอืกใช ้คอื กลยทุธเ์จาะตลาด 
การเลอืกกลุ่มลกูคา้ทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลางขึน้ไป เพือ่ทีบ่รษิทั ไดร้บัสว่นแบ่งการตลาดทีเ่พิม่
มากขึน้ กลยทุธพ์ฒันาตลาด มุง่เน้นการสง่ออกไปยงัประเทศทีไ่มเ่คยมกีาร สง่ออก และเพิม่ใน
สว่นการจดักจิกรรมแสดงผลติภณัฑผ์า้ในแบบหลากหลาย กลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑเ์ป็นการ
เพิม่ยอดขายโดยการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของลกูคา้มากทีส่ดุ 
 
 ภาสกร  อุดมวเิชยีร  ( 2548 ) การศกึษาปญัหาและการก าหนดกลยทุธเ์พือ่แกไ้ขปญัหา
สนิค้าคงคลงัของบรษิทั ยพูลสั  อนิเตอร ์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน ) จากการศกึษาพบวา่ 
บรษิทัฯ มปีญัหาสนิคา้คงคลงัเป็นจ านวนมากขึน้เป็นเวลา 3 ปี สาเหตุของปญัหาสนิคา้คงคลงัที่
เพิม่มากขึน้มาจากการขาดระบบการบรหิารสนิคา้คงคลงัทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ แนวทางแกไ้ขที่
น ามาใช ้คอืกลยทุธก์ารรวมสรีวมไซด ์ซึง่เป็นกลยทุธร์ะดบั Business Strategy เน่ืองจากเป็น
การดแูลครอบคลุมทัง้แผนก LACOSTE แนวทางทีน่ ามาแกไ้ขมคีา่ใชจ้่ายน้อยทีส่ดุ  และยงั
ไดผ้ลเป็นเป็นทีน่่าพอใจ มกีารก าหนดระเบยีบขัน้ตอนในการสัง่ซือ้ใหม้รีะบบมากขึน้ จ านวน
การสัง่ซือ้ ระดบัสนิคา้เพือ่ความปลอดภยั ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิการประหยดัตน้ทุนโดยรวมมากทีส่ดุ 
 
 สถาบบัอุตสาหกรรมสิง่ทอ  โครงการพฒันาขอ้มลูอุตสาหกรรมสิง่ทอเทคนิค  ( 2553 ) 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิง่ทอเทคนิคในตลาดโลก    สิง่ทอเทคนิค (Technical  Textiles) 
หมายถึง สิ่งทอ และผลิตภณัฑ์ทีผ่ลิตขึ้น เพื่อให้มคีุณสมบัต ิ และการใช้ประโยชน์ทางเทคนิค
มากกว่า  คุณคุณลกัษณะด้านความสวยงามหรื อการประดับตกแตง  ในสหั รฐอเมริกายังนิยม
เรยีกสิง่ทอเทคนิควา่สิง่ทออุตสาหกรรม (Industrial  Textiles)  หรอือาจกลา่วโดยทัว่ไปวา่สิง่ทอ
เทคนิ ค หมายถึ ง สิ่งทอ และผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ใช้เสื้อผ้าที่สวมใส่ ประจ า  หรือใช้ในการประดั บ
ตกแต่งบ้าน แต่เป็นวสัดต่างๆ ที่ใชเพื่อประโยช์นทางอุตสาหกรรมมากกว่ าเพื่อความสวยงาม 
ซึง่เป็นค าอธิบายทเข้าใจง่ายขึ้น แม้จะไม่ถูกต้องและครอบคลุ มมากนัก แต่กเ็ป็นที่ยอมรับโดย
ทัว่กัน นอกจากน้ี ยงัมีค าอื่นๆที่ ใช้และหมายความถึ งสิ่งทอเทคนิ คด้วยเช่ น Performance  
textiles,  functional textiles, engineered textiles และ high-tech textiles แตบางกรณีก็
หมายถงึสิง่ทอเฉพาะดา้นนัน้ๆ 
 
 สถาบันพฒันาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ( 2553 ) รายงานจาก  International Monetary 
Fund (IMF)   ไดร้ายงานวา่มผีูป้ระกอบการจ านวนไมน้่อยในทวปีเอเชยีชะลอการปรบัปรงุและ
พฒันาโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่  อนัเน่ืองมาจากภาวะวกิฤตในสหรฐัอเมรกิาร
และเศรษฐกจิโลกอยใ่นชว่งถดถอย  จงึเป็นสาเหตจุท าใหก้ารสง่ออกของทวปีเอเชยีซึง่เป็น
แหล่งผลติรายใหญ่ของโลกลดลง เหน็ได้ ชดัเจนจากยอดค าสัง่ซือ้สนิคา้สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่
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ของสหรฐัอเมรกิาจากหลายประเทศในทวปีเอเชยีน้ีลดลง  เชน่จากประเทศบงัคลาเทศ กมัพชูา 
มองโกเลยี และศรลีงักา ท าใหม้ลูคา่การสงออกสนิคา้สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่จากประเทศดงักล่าว
ลดลง และยงัสง่ผลใหก้ าไรจากผลการประก อบการลดลงตามดว้ยผลกระทบในครัง้น้ีไดส้ง่ผล
กระทบต่อภาคสง่ออกสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ของประเทศจนีดว้ยเชน่กนั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผูป้ระกอบการมสีนิคา้คา้งสต๊อกเพิม่ขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการในประเทศจนีต้ องปรบัตวั โดยการ
ลดราคาสิ นค้าที่อยู่ในสต๊อก  ลดการปรมิาณการลงทุ นในประเท ศ  รวมถงึการปลดแรงงาน
จ านวนมากจงึท าให ้ IMF  ไดค้าดการณอตัราการขยายตวัเศรษฐกจิของประเทศจนีใน ปี 2009 
ว่า มอีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิหรอื GDP อยู่ทรีอ้ยละ 6.5 ต่อปีซึ่งถอืว่ามอีัตราการ
ขยายตัวทีต่ ่ากวา่ปีอื่นๆ จงึท าใหส้ามารถมองย้อนกลบัไปทีป่ระเทศคู่ คา้ของประเทศจนี ไดว้่ามี
อ านาจการซือ้จองประเทศสหรฐัอเมรกิารและโลกลดลง    IMF  เชื่อว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิ
และมาตรการทาง ด้านการคลงัจากภาครฐัของประเทศจนี โดยเฉพาะอ ย่างยิง่การเพิม่
งบประมาณ ดา้นสวสัดกิารสงัคม เพือ่ส รา้งความแขง็แกร่ งให้กบัประชากรในประเทศทาให้ มี
อ านาจซื้อเพิม่ขึน้ เศรษฐกิจกจะสามารถเติบโตได้ แต่อย่างไรก็ ตามหากปญัหาวกิฤตเศรษฐกิจ
ยงัคงยืดเยื้อ ก็อาจเป็นสาเหตุท าใหโ้รงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มของประเทศจีน
ต้องปิดกิจการเพิ่มมากขึ้น จึงจะสามารถลดผลกระทบจากวิ กฤตเศรษฐกิจได้  หากเศรษฐกิ จ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักของหลายๆ ประเทศและเศรษฐกิ จโลกฟ้ืนตวั  ก็จะ
ท าให้อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ สร้าง
รายได้ ห้กบัประเทศหรื อเป็นอุตสาหกรรมหลั กที่ส าคญัของประเทศในทวี ปเอเชียที่กล่าวใน
ขา้งต้น้ืฟนตวัดว้ย   เน่ืองจากประเทศในทวีเอปเชยีทีม่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มส่วน
ใหญ่เป็นประเทศที่ก าลงัพฒันาและต้องพึง่พาตลาดใหญ่ๆ ทีม่กี าลงัซือ้สงู ถ้าหากเศรษฐกิจของ
ตลาดหรอืเศรษฐกิจโลกมกีารขยายตัวสงูจะท าใหเ้ศรษฐกิจในประเทศผู้สง่ออกมกีารขยายตัวสงู
ดว้ยเชน่กนั   
  
 จรนิทร ์ อาสาทรงธรรม  ( 2548 ) ปจัจุบนัธุรกจิมกีารแขง่ขนัสงูตอ้งอาศยัปจัจยัหลาย
ดา้น อนัจะท าใหอ้งคก์รสามารถอยูร่อดได ้ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งมกีารจดัการทีด่กีบัทรพัยากร
ทางการจดัการ ประกอบดว้ย บุคลากร MAN เครือ่งจกัร Machine วตัถุดบิ Material เงนิ 
Money การจดัการ Management และการตลาด market หรอื 6 M’s นัน่เอง โดยมบีุคลากรเป็น
ปจัจยั ทีส่ าคญัทีส่ดุทีจ่ะท าใหอ้งคก์รเตบิโตไปขา้งหน้าอยา่งมัน่คง 
 
 กลยทุธก์ารสร้างนวตักรรมความได้เปรียบในการแข่งขนั ประกอบด้วย 

1. มกีารวจิยัและพฒันา ( Research and Development : R&D ) ทีด่ ี
2. พฒันาผลติภณัฑใ์หม ่ ( New Product Development : NPD ) ทีม่โีอกาสเป็นไปได้
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กระบวนการพฒันาสนิคา้ใหมป่ระกอบดว้ยการสะสมความคดิ การ พัฒนาและทดสอบ  
แนวความ คดิ การพฒันากลยทธ์การตลา ด การวิเคราะห์ธุรกจิ การพฒันาผลิตภณัฑ ์และ
การทดสอบและแนะน าผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาด 
3.  มเีทคนิคการผลติ ( Production ) ทีท่นัสมยั ตวัอยา่งเทคนิคทีส่ าคัญของการ ผลติ  
คอื การจดัการคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร  (  Total  Quality  Management  :  TQM  )  การ 
เปรยีบเทยีบ ( Bench marking ) เปรยีบเทยีบ ผลติภณัฑ ์ บรกิาร มาใชใ้นการปรบัปรุง
องคก์ร 
4.  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิทางธุรกจิ อาจมกีารเปรยีบเทยีบภายในองคก์ร คู่แขง่ขนั หรอื
องคก์รอื่นๆที่ไม่ใช่คู่แขง่ขนัโดยตรง กไ็ด ้และการควบคุมโดยใช ้  Six  Sigma  เป็นวธิกีาร
จดัการประยกุตจ์ากสถติทิีย่อมใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดน้อยทีส่ดุในกระบวนการผลติ 
5.  หาผูถ่้ายทอดและความ ร่วมมอืทางเทคโนโลย ี ( Technology  Transfer and 
Collaboration  )  ทีม่ปีระสบการณ์   รปูแบบการถ่ายทอดเทคโนโลย ี มดีงัน้ี   การเจรจาขอ
ซื้อเทคโนโลยแบบเบด็เสรจ็ ( Turn Key ) การน าผลติภณัฑข์องต่างประเทศมาดดัแปลง  การ
ส่งคนไปศกึษาดูงานต่างประเทศ การเผยแพรค่วามรูผ้า่นสือ่มวลชน และจดัพมิพเ์ป็นเอกสาร
วชิาการ 
6. มกีระบวนการพาณิชยกรรม  (Commercialization)  ทีด่ ี เช่น  พฒันาตลาด  ( Market 
Technology Product )  การวางแผนดา้นทรพัยสนิทางปญัญา         ( Intellectual Property Right  
  
 Thompson and Strickland. 1998: 138-142 ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสวงหาต้นทุน 
ต ่ามดีงัน้ี 
1. การประหยดัจากขนาดการผลติ (Economies of Scales) เป็นการประหยดัจากการลด 
ตน้ทุนผนัแปรเน่ืองมาจากการเพิม่ปรมิาณการผลติท าใหต้น้ทุนต่อหน่วยลดลง และการประยดั 
จากขอบเขต (Economies of Scope) เป็นการลดตน้ทุนจากการมหีลายธุรกจิ หลายบรษิทั
หรอื หลายผลติภณัฑแ์ลว้ท าใหเ้กดิการใชต้น้ทุนกจิกรรมเกีย่วขอ้งกนั ซึง่ท าใหเ้กดิการ
ประหยดัตน้ทุน  
2. ผลกระทบจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ (Learning and Experience Effect) ตน้ทุน  
ในการ ทท ากจิกรรม ใดๆก็ตามจะ ลดลงการ ใช้โอกาสจากห น่วยธุรกิจภายในอ งค์กรร่วมกัน 
(Sharing opportunities with other organizational or business units within the enterprise) 
ผลติภณัฑห์รอืหน่วยธุรกจิทีแ่ตกต่างกนัสามารถใชร้ะบบกระบวนการสัง่ซือ้รว่มกนัได้
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บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 
 

1. การวิเคราะหข้์อมลู 
 จากการศกึษาในครัง้น้ีมุง่ศกึษากลยทุธก์ารแขง่ขนัของอตสาหกรรมสิง่ทอ และการวาง
แผนการการลดปรมิาณสนิคา้คงคลงัทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมากของบรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์
จ ากดั  ซึง่ไดร้วบรวมขอ้มลูปฐมภูม ิไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ฯ  1 ทา่น ใน
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ซึง่หวัขอ้แบบสมัภาษณ์มดีงัน้ี 

1. แนวโน้มอุตสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทย เป็นอยา่งไร  สภาวะเศรษฐกจิใน
ประเทศไทย ณ ปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 

2. แนวทางการปรบัตวัเพือ่รองรบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
3. ภาพรวมของบรษิทั ฯ ในปจัจุบนั 
4. อุปสรรค ทีพ่บในบรษิทั ฯ   
5. บรษิทัน มนีโยบายการปรบัเปลีย่นองคก์รหรอืไม 
 
สรปุผลจากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

1.แนวโน้มอุตสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทย เป็นอยา่งไร  สภาวะเศรษฐกจิในประเทศไทย ณ 
ปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
 แนวโน้มการแขง่ขนัสงูขึน้ สนิคา้ทีค่งอยูไ่ดน้ัน้จะเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ เพือ่รองรบักบั       
แบรนดใ์หมท่ีจ่ะเปิดตวัขึน้ ซึง่มองดแูลว้สนิคา้ในตลาดล่างนัน้ หมดโอกาสทีจ่ะเขา้มาต่อสูก้นั 
เน่ืองจากราควตัถุดบิทีผ่นัตวัสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ เปรยีบเทยีบผา้โครงสรา้งเดยีวกนั ในชว่ง
เวลาเดยีวกบัปีก่อน ราคาเพิม่ขึน้มามากวา่ 30 % เป็นผลมาจาก โรงป ัน่ดา้ยไมด่า้ยในทอผา้ ซึง่
ท าใหป้รมิาณการซือ้มมีากกวา่จงึเกดิการผนัผวนของราคาเสน้ดา้ย สาเหตุทีโ่รงป ัน่ดา้ยไมม่ี
เสน้ดา้ยนัน้เป็นผลมาจากประเทศจนี เขม้าซือ้ผา้จากประเทศไทย ไปเป็นจ านวนมากและพรอ้ม
ยอมสูก้บัราคาทีส่ขู ึน้อยา่งต่อเน่ือง  ดว้ยเหตุการณืดงักล่าวนี้สง่ผลกระทบทางตรงกบัผข็ายใน
ประเทศไทย จงึท าใหร้าคาผา้ดบิทอส าเรจ็แลว้นัน้ปรบัตวัเพิม่มากขึน้  เหน็สมควรให้
อุตสาหกรรมตน้น ้าเรง่พฒันาคุณภาพใหด้ขีึน้ เมือ่เทยีบกบัประเทศในแถบยโุรป เพราะสนิคา้
ของไทยยงัไมส่ามารถรองรบัลกูคา้จากตลาดในแถบยโุรปไดท้ัง้หมด 
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 ส าหรบัสภาวะเศรษฐกจิในประเทศไทยนัน้ ตอบไดว้า่ สถาณการณ์เป็นเหมอืนกนัทัว่
โลก จงึไมม่คีวามเหน็ในสว่นนี้ การซือ้สนิคา้มอียา่งต่อเน่ืองแต่การซือ้สนิคา้นดัลกูคา้จะ
ระมดัระวงัการซือ้เป็นพเิศษ และจะตดัสนิใจนานกวา่ทุกๆครัง้ทีผ่า่นมา 
 
2. แนวทางการปรบัตวัเพือ่รองรบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
 แนวทางแกป้ญัหานัน้  บรษิทัฯ ตอ้งพฒันาศกัยภาพของบรษิทัฯใหด้ขีึน้ ทัง้การ
ปรบัปรงุกสนใหบ้รกิาร การออกแบบผา้โครงสรา้งใหม่ๆ  สนิคา้ทีต่อบรบัความตอ้งการของตลาด
ระดบับนทีเ่ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง เพือ่งรองรบัความตอ้งการของแฟชัน่ สง่ทมีพนกังานขายเขา้
ฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆทีท่าง สถาบนัสิง่ทอจดัขึน้เป็นตน้   และการออกบู๊ธเพือ่แสดงสนิคา้ตาม
งานต่างๆ เชน่ งาน BILF & BILL ทีบ่รษิทัฯ เขา้รว่มงานเป็นประจ าทุกปี เพือ่เป็นการแนะน า
ตวัเองกบัลกูคา้รายใหม่ๆ  และแสดงถงึศกัยภาพทีบ่รษิทั ฯ พรอ้มในเรือ่งผา้ ทีม่มีากมาย
หลากหลายดไีซด ์
 
3.ภาพรวมของบรษิทั ฯ ในปจัจุบนั 
 ภาพรวมของบรษิทั ฯ  เน่ืองจากในปี 53 ทีผ่า่นมานัน้ประเทศไทยพบปญัหาสภาวะ
เศรษฐกจิ ทีม่ผีลกนัไปทัว่โลกซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวนัน้เป็นเหมอืนกนัทัว่โลก เรือ่งยอดขายที่
น้อยลง ผลก าไรทีล่ดลง เป็นเรือ่งปกต ิทีย่อมรบัได ้ แต่ในวกิ ฤตดงักล่าวนัน้ท าใหบ้รษิทัมี
ยอดขายทีม่าจากสนิคา้คงคลงัทีม่จี านวนมากทีล่กูคา้เลอืกซือ้ ยอดการซือ้สนิคา้คงเหลอืลดลง 
และมยีอดสงัซือ้ไปต่างประเทศโดยขายผา่นเอเยน่มากขึน้ 
 
4.อุปสรรคทีพ่บในบรษิทั ฯ 
 อุปสรรคทีพ่บสว่นใหญ่เป็นอุปสรรคทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ซึง่ยากที่
จะควบคุม เชน่สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ  สภาวแวดลอ้มทางการเมอืง  

 สภาวแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ  เน่ืองจากราคาผา้ดบิทีเ่พิม่สงูขึน้ท าใหล้กูคา้นัน้ชลอการ
สัง่ซือ้ไปมาก ท าใหย้อดขายลดลงผลก าไรลดลง 

 สภาวะทางการเมอืง  สบืเนื่องจาก เดอืน มนีาคม ถงึพฤษภาคม ทีผ่า่นมานั ้ นเกดิ
เหตุการณ์การชุมนุมประทว้งของกลุ่มคนเสือ้แดง เหตุการณ์การวางเพลงิในหา้ง
เซน็ทรลัเวลิด ์ซึง่กลุ่มลกูคา้หลกัเป็นแบรนดช์ัน้น า มผีลกระทบต่อลกูคา้มากจงึท าให้
การสัง่สนิคา้ชา้ลง 
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5.บรษิทัฯ มนีโยบายการปรบัเปลีย่นองคก์รหรอืไม ่
 บรษิทัฯ มนีโยบายปรบัลดสนิคา้คงคลงัใหไ้ดม้ากกวา่ 50 %   จากสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่
ในปจัจุบนั  แนวโน้มการซือ้สนิคา้คงคลงัจะสงูขึน้ เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ท าการเตรยีมยอ้มผา้
เพือ่รอจ าหน่ายไว ้ ท าใหล้กูคา้ทีต่อ้งการสนิคา้จ านวนไมม่ากสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดท้นัท ี
 
การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรมส่ิงทอโดยรวมของประเทศไทย  จากข้อมลูทุติยภมิูท่ีผูศึ้กษา
รวบรวมจากบทความ และแหล่งข้อมลูต่างๆ     
 อุตสาหกรรม สิ่งทอของไทยเ ป็นอุตสาหกรรม ที่ส าคัญอุตสาหกรรม หน่ึงของไท ย
ก่อใหเ้กดิการจา้งงานมากกว่า 1 ลา้นคน  มกีารส่งออกปีละมากกว่า 200,000 ลา้นบาท 
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยโดยรวมอยในระดบัต ่า ราคาส่งออกสนิคา้สิง่ทออยุ่
ในระดบักลางถงึต ่า ส่วนภาคการผ ลิตในอุตสาหกรรม สิง่ทอของไทย ยงัเพิม่ขึ้นไดไ้ม่มากนัก 
ท าใหอ้ตัรากา รจา้งงานในอุตสาหกรรมสิง่ทอมแีนวโน้มลดต ่าลงจงสง่ผลกระทบท าใหม้กีาร
น าเขา้ผลติภณัฑส์ิง่ทอจากต่างประเท เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในระยะห ลัง ต้นทุนการผ ลิต
เครื่องนุ่งห่มไทยยงัอยู่ในเกณฑต์ ่ามีเทคโรโลยทีีล่า้สมยั เครือ่งจกัรใชใ้นการผลติสิง่ทอมอีายุ
การใชง้านมานานท าใหป้ระสทิธภิาพในการผลติและความหลากหลายของสนิคา้สิง่ทอผลติไดอ้ยู่
ในระดบัปานกลางถงึต ่า  ทางดา้นการศกึษาของบุคลาการ  ในอุตสาหกรร มสิง่ทออยูใ่นเกณฑ์
ต ่า 

ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย: การวิเคราะห ์จดุแขง็, จดุอ่อน, โอกาส, และภยั

คกุคาม  

จดุแขง็ 

อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ในประเทศไทยเป็นอตสาหรรมทีม่การรูจ้กั

อยา่งกว้างขวางใน เรือ่งของความสามารถในการผลติ และยิง่ไปกว่านัน้อุตสาหกรรมสิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ของไทยยงัเป็นที ่ ยอมรบัในระดบัสากล โดยประเทศไทย ถอืว่ าเป็น

ประเทศทีม่ีอุตสาหกรรมสิง่ทอทีค่รบวงจร (ตัง้แต่ อุตสาหกรรมต้นน ้าทีเ่ริม่ต้นจาก

กระบวนการผลติสิง่ทอ ไปจนถงึอุตสาหกรรมปลายน ้า นัน้คอื การผลติ เครือ่งนุ่งหม่) 

มากกว่าประ เทศอื่นๆ ในอาซยีนดว้ยกนัเมื่อเทยีบกบัประเทศกมัพชูา ฟิลปิปินส ์ และ 

เวยีดนามอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่  นบัวา่เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมทีม่บีทบาท

ส าคญัในระบบเศรษฐกจิไทยดงัน้ี 
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1. อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ถอืเป็นอตุสาหกรรมทีม่ลูค่ามวลรวมของ

ภาคอุตสาหกรรมที ่มากทีส่ดุของประเทศ 

2. อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่มกีารจา้งแรงงานมากถงึ 1 ลา้นคนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 
20  ของการจา้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลติทัง้หมดของไทย 

3. อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่เป็นอุตสาหกรรมสง่ออกทีม่บีทบาทส าคญัในการ

น าเงนิตราเขา้ ประเทศอบา่งต่อเน่ือง เป็นรองแค่เพยีงอตุสาหกรรมอเิลค็โทรนิกส์

และสว่นประกอบชิน้สว่นยานยนต ์

 

อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ไดม้คีวามเชื่อมโยงกบัผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีในตลาด

ตางประเทศที ่เป็นประเทศคูค่า้ ไดแ้ก อเมรกิาเหนือ, ยโุรป และญีปุ่น่ นอกจากน้ีอุตสาหกรรม

สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไดร้บั การสนับสนุนจากภาครฐั โดยรฐับาลได้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อ

ด า เนินนโ ยบาย พฒันาอุต สาหกรร มสิ่งทอเพื่ อ เพิม่ ขดีความสามารถในการแ ข่งขนัของ

ประเทศ เชน่ โครงการกรงุเทพฯ เมอืงแฟชัน่ (Bangkok Fashion City Project) และศนูย์

ธุรกจิแฟชัน่ในภูมภิาค เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมแฟชัน่ของไทยในอนาคต และนอกจากนัน้ 

รฐับาลมมีาตราการทีมุ่ง่สง่เสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ เชน่ ใชน้โยบายภาษเีป็นสิง่จงูใจให้

เกดิการลงทุน และส่งเสรมิการลงทุน รวมทัง้จดัตัง้สิง่อ านวยความสะดวกทัง้สาธารณูปโภค

พื้นฐานและการบริการ พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มให้เป็นนิคม

อุตสาหกรรมทีท่นัสมยั นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัดงึดดูชาวต่างชาตดิ้วยการสรา้งโรงเรยีน

นานาชาตแิละสาธารณสขุทีม่มีาตราฐาน 

ทัง้น้ีทางภาครฐัไดจ้ดัตัง้สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ (THTI) เป็นองคก็ร

อิสระที่ไมแสวงหาก าไร โดยมหีน้าที่ใหก้ารสนับสนุนและพฒันา อุตสาหกรรมสิง่ทอและ

เครื่องนุ่งหม่ภายในประเทศ โดยเน้น กระบวนการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และพฒันาศกัยภาพของ

อุตสาหกรรมใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลกซึง่จะเหน็ไดว้่า เมื่อไมน่านมาน้ีอุสาหกรรม

สิ่งท อแล ะ เค รื่อ ง นุ่ง งห่มมีแนวโน้มทที่ เ น้นก าร พัฒน าทา งด้านแฟ ชัน่ มา กขึน้ โดย

ผู้ประกอบกา รผลิตและจ าหน่ายสิ นค้าที่มีมูลค่าใหก้ับตล าดในกลุ่มประเทศต ะวันตก 

นอกจากน้ี ได้มกีารจัดตัง้สมาคมผูผ้ลติเสน้ใยสงัเคราะหข์ึน้ (Thai Synthetic Fiber 

Manufacturers’ Association) เป็น องคก์รทีช่ว่ยสง่เสรมิผูป้ระกอบการสิง่ทอของไทยจดัหา

แหล่งวตัถุดบิภายในประเทศ ซึง่เป็นสว่นวนประกอบที ่สา้คญัในการผลติเสน้ใยสงัเคราะห ์ใน
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ท านองเดยีวกนัผูล้ติเครื่องนุ่งหม่ในไทยไดม้กีารรเิริม่พฒันาคุณภาพ เสน้ดา้ยใหม้ากขึน้โดย

ไดม้ีการพฒันาคุณภาพของเสน้ดา้ยและเสน้ใยภายในประเทศ ตัง้แต่ภาคการป ัน่ดา้ย การ

ผลติเสน้ดา้ยทีท่ าจากผา้ย รวมถงึการพฒันาดา้ยใหม้คีุณภาพอกีดว้ย 

นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมขีอ้ไดเ้ปรยีบทางดา้นคา่จา้งแรงงาน คา่จา้งแรงงานของ

ไทยไมไ่ดถ้กูมาก นกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ยกตวัอยา่งเชน่คา่แรง

ของแรงงานพมา่ทีถ่กูกว่าประเทศ ไทยสง่ผลใหโ้รงงานสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ของไทยจ านวน

มากมกีารจา้งแรงงานพมา่เพือ่ลดต้นทุนการผลติ ส า หรบัคา่จา้งในอุตสาหกรรมสิง่ทอไทย

มอีราคาคา่จา้งอยูท่ี ่ 1.80 ดอลลารส์หหรฐัฯ/ชัว่โมง และอตัรา 1.29-1.36 ดอลลารส์หรฐัฯ/

ชัว่โมงในอุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งหม่ แต่อยา่งไรกต็ามประเทศไทยกย็งัถอืว่าไดเ้ปรยีบ ในเรือ่ง

ค่าจา้งแรงงานเมมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆทีน่อกเหนือจากอาเซยีน และก าลงัแรงงานใน

ประเทศไทยม ี ประสทิธภิาพในระดบัทีส่งู นัน่คอืไทยมแีรงงานทีม่ความสามารถในการผลติ

สนิคา้ต่อหน่วยสงู ซึง่จะชว่ยลด ปญัหาจากการทีไ่ทยมคีา่จา้งแรงงานสงู ทา้ใหไ้ทยยงัสามารถ

แขง่ขนัในตลาดโลกได ้

ประเทศไทยมีต าแหน่งทีต่ ัง้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางในภมูภิาคเอเซยี เป็นประตูทางเขา้สู่

เอเซยีตะวนัออก เฉยีงใต ้ มสีิง่อ านวยความสะดวกทีด่เียีย่มระดบัโลก โดยเฉพาะสิง่อ านวย

ความสะดวกในดา้นการลงทุนที ่ เหน็ไดช้ดั เชน่ระบบไฟฟ้า การคมนาคมขนสง่ และการ

โทรคมนาคม จงึเป็นทางผา่นทีส่ะดวกสบายส าหรบั การพฒันาการคา้ในระดบัภมูภิาคกบั

ประเทศต่างๆไดอ้ยา่งรวดเรว็ เชน่ จนี อินเดยี และประเทศอื่นๆใน เอเซยี เป็นตน้ 

จดุอ่อน 

 อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่มของไทยตอ้งน าเขว้ตัถุดิบจากต่างประเทศโดยจะ

เหน็ไดช้ดัเจน จากการน าเขา้สนิคา้ฝ้าย เนื่องจากประเทศไทยมวีตัถุดบิเป็นฝ้านเป็นสดัสว่นที่

น้อยกวา่ความตอ้งการ  โดยผลผลติฝ้ายในประเทศลดลง เน่ืองจากประสบกบัปญัหาแมลง 

 ตน้ทุนการผลิ ตในประเทศไทยสงูเมือ่ เทยีบกบัประเทศอื่นๆ ซึง่ไทยมกีารเกบ็ภาษี

ในการน าเขา้วตัถุดบิสงูอกีทัง้ยงัมคีา่จา้งและเงนิเดอืนแรงงานสงูกวา่ประเทศอื่นในภมูภิาค 

 ถงึแมว้่าไทยจะมรีะดบัความสามารถหรปืระสทิธภิาพของอุตสาหกรรมเป็นทีพ่อใจ แต่

จากการ รายงานพบว่า ผูผ้ลติสนิคา้เคริอ่งนุ่งหม่ ของไทยก็ยงัมีการโดนปฏิสธจากลูกคา้ใน
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ระดบัทีส่งู ผลมา จากการไมม่รีะสทิธภิาพในการผลติ และสนิคา้ไมไ่ดม้าตราฐาน 

ส าหรบัอุตสาหกรรมฟอกยอ้มและตกแต่งส าเรจ็พบว่าหลายบรษิทัผลติสนิคา้ไดใ้นจ านวน

จ ากดัและ ไมส่ามารถท าสนิคา้ใหต้รงตามความตอ้งการได ้

 อุตสาหกรรมสิง่ทอยงัขาดแคลนแรงงานทีม่ทีกัษะะ ยกตวัอยา่ง เชน่ วศิวกรในโรงงาน 

และ ผูจ้ดัการ โรงงาน เป็นตน้ สง่ผ ลให้ โรงงาน ต้อง จ้างชาว ต่างชาตทีม่ทีกั ษะะ

ความสามารถ มาใหค้วามรู้  และพฒันาโรงงานใหม้ปีระสทิธภิาพ   เหน็ไดจ้า กโรงงานทาง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย   ยงัขาดแคลนแรงงานเป็นจ านวนมาก และต้องการจา้ง

แรงงานจ านวนมากถ ึ13,000 คน 

 อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่ง นุ่งหม่ถอืวา่มแีนวโน้มการสง่ออกทีด่ตีดิต่อกนัหลายปี  แต่

ถงึอยา่งไรกต็าม  ไทยไดม้กีา รพึง่ตลาดในกา รสง่ออกกบัป ระเทศหลกัเกนิไป  โดย เฉพ าะ

ประเทศอเ มรกิา  ที ่ปรมิาณการสง่ออกคดิเป็น 3 เทา่ของ ยอดก ารสง่ออ กสิง่ทอ และ

เครือ่งนุ่งหม่ ทัง้หมดดงันัน้ อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่จงึไดร้บัผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกจิถดถอยในอเมรกิา ร และ กลุ่มประเทศทางยุโรป อกีปจัยัหน่ึงทีม่ผีลต่อ ความไม่

แน่นอนในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมไทย  ในตลาดต่างประเทศนัน้กค็อื  ปญัหาความผนั

ผวนของอตัราแลกเปลีย่น โดยในปี 2007 ค่าเงนิบาท แขง็คา่ขึ้นเมือ่เทยีบกบัดอลลารอ์เมรกิา 

ถงึ 17.3 เปอรเ์ซน็ต ์ในปี 2008 และ ปี 2009 กย็งัคงมมีลูคา่สงูกวา่ปี  2006 

 ไทยมปีญัหาในเรือ่งความโปรง่ใสของการด าเนินงานของรฐับาลกบัธุรกจิสิง่ทอและ
เครือ่งนุ่งหม่  นอกจากน้ียงัมกีารละเมดิลขิสทิธทิีข่ยายในวงกวา้ง 

โอกาส 

 อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่มในประเทศไทยถอืว่าเป็นอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ

ในการพฒันา มากเป็นทีย่ อมรบัทัง้ในและต่างประเทศ  โดยมีรฐับ าลเป็นตวัผลกัดนัและ

สง่เสรมิใหอุ้ตสาหกรรมสามารถแขง่ขนั ในระดบัสากล หน้าที่หลกัของภาครฐับาลคอืคอย

ปกป้องอุตสาหกรรมสิง่ทอหรอืหาประโยชน์จาก การท าขอ้ตกลงการคา้เสร ี

 ขอ้ ตกลงและค วามรว่ม มือระหว่างป ระเทศ   ขอ้ ตกลง โคร งกา รหน่ึงทีไ่ท ยได้

ประสานงานกบัทางประเทศญีปุ่น่  โดยจากการสส ารวจในปี 2006 ของ Japan External 
Trade Organization (Jetro)  ไดช้ีว้า้ประเทศไทยมทีีต่ ัง้ที่เหมาะสมในการจดัตัง้ฐานการผลติ
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สนิคา้เพือ่สอ่งออกสนิคา้  และกระจายสนิคา้ไปยงัประเทศต่างๆในภมูภิาคอาเซยีน ใน 5-10  
ปีขา้งหน้า  ซึง่น าๆปสูข่อ้ ขอ้ตกลงสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ไปยงัประเทศญึปุ่น่ภายใต้
ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิ ไทย- ญีปุ่น่ (JTEPA) อุตสาหกรรมสิง่ทอ ไดร้บัการสนบัสนุน

จากความรว่มมอืกบัญีปุ่น่ใหค้ดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  โด ย หน่วยงานต่าง ๆ เชน่ The 
National Federation of  Thai Textile Industries เพือ่ท ีจะสง่สนิคา้ไปขายใน ตลาดรดบับน
ได้ สนิคา้หลายๆอยา่งไดถู้กพฒันาขึน้ไดถู้กน าไปจดัแสดงในงานนิทรรศการ ในงาน The 
Bangkok International Fashion Fair 2010 ทีจ่ดัขึน้ในเดือนเมษายนทีผ่า่นมา ภายใต้

ขอ้ตกลง JTEPA ผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ของไทยไดเ้ขา้รว่มโครงการรของ 
JTEPA  จะไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ ญีปุ่น่ในหลายๆดา้น เชน่ กลยทุธท์างการตลาด 
, แนวโน้มแฟชัน่ และกระบวนการผลติ  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมฟอกยอ้มและตกแต่ ง
ส าเรจ็ ดว้ยเหตุน้ีจงึท าให ้ผูผ้ลติสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ไทยไดร้บัความเขา้ใจเกีย่วกบัตลาดสิง่

ทอและเครือ่งนุ่งหม่ของญีปุ่น่เพิม่มากขึน้ ทัง้ในเรือ่งของแนวโน้มของแฟชัน่ มาตราฐานสนิคา้ 
วุตถุดบิการผลติ ส ีลวดลาย และการออกแบบ สง่ผลให ้สนิคา้สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ไทยตรง
ตามรสนิ มของชาวญีปุ่น่  และดว้ยความ ไดเ้ปรยีบตรงทีเ่ป็นผูผ้ ลติทีม่ี  ทกั ษะและ
ประสบก ารณ์มาก จึงสง่ ผลใหท้ าใหอุ้ต สาหกร รมของ ไทยสา มารถแขง่ขั นไดด้ใีน ตลาด
ต่างประเทศ 

 การเชื่อมโยงทางการคา้ในภมูภิ าคอาเซยีนแมว้า่ต้ องเผชญิกบัปญัหาด้ านเศรษฐกิจ
และการเมอืง แต่อุตส าหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ ไทยยงั สามารถสร้ างความเชื่อมัน่
ทางการค้าในภูมภิาค ไดอ้ย่ างต่อเน่ือง สว่นหน่ึงเป็น ผลจากยทุธศาสตร์ ใหม่ในการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ในกลุ่มสมาชกิอาเซยีน

ทัง้หมด 10 ประเทศภายใตช้ื่อโครงการ  (The Source Asean Full Service Alliance) หรอื 

SAFSA  ซึง่ก่อตัง้ภาตใตก้รอบความรว่มมอืของสมาพนัธอ์ุตสาหกรรมสิง่ทออาเซยีน  (Asean 

Federation of Textile industries) หรอื AFTEX และโครงการเสรมิสา้ง ความ สามารถใน
การแขข่นัของอาเซยีน (Asean Competiveness Enchantment) หรอื ACE  ทีไ่ดร้บัทุรส
นบัสนุน จาก US  Agency  for  International  Development  จาก ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ยทุธศาสตร์ หรอื โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ก่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงธุรกจิขึน้ในภมูภิาค

เน่ืองจากสมาชกิ ในเครอืขา่ยน้ีกระจายอยูใ่นประเทศสมาชกิอาเซยีนทีม่คีวามเขม้แขง็ใน
ตวัสนิคา้ และบรกิาร แต่ละสาขาเพือ่ ใหอุ้ตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่ งนุ่งหม่ในอาเซยีนเป็น
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อุตสาหกรรมทีค่รบวงจร  และ ตอบสนองความตองการของตลาดโลก ซึว่ครอบคบุมตัง้แต่
ผา้ทอ (woven  top  and  bottom) เสือ้ผา้ถกั   (Knitwear) ชุดเครื่องนอน (Bedwear)  ชุด
ขัน้ในสตร ี(Lingerie), เสือ้กฬีา (Athletic clothing) และ เสือ้ผา้เดก็  (Children’s clothes) 

โดยในขัน้แรกทางโครงการมเีป้าหมายทีจ่ะจบัคูท่างธุรกจิระหว่างผูผ้ลติและผูซ้ือ้ใหไ้ดจ้ านวน  
20 คู ่ขณะน้ีมแีบรนดด์งัทีเ่ขา้รว่มโครงการ เชน่ แบรนด์จากอเมราิไดแ้ก่ Guess, JC Penny, 
Phillips-Van  Heusen,  Polo  Ralph  Lauren  และ VF  Corporation สว่นแบรนด์จาก
ทางยโุรป ไดแ้ก่ Benetton, Debenhams, Hugo Boss และ  MaxMara   เป็นตน้ ส าหรบั

ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการน้ีจะไดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้ามารถพฒันาการ
ด าเนินงานทัง้ระบบ  นบัตัง้แต่ เรือ่งการาลดตน้ทุนการผลติ  การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
แรควบคุมคุ ณภาพไปจนถงึการจดัการดา้น  Supply  Chain  สง่สนิคา้ใหท้นัก าหนด โดย
โครงการไดร้บัการสนบัสนุนจ ากทาง (US  Agency for International Development)  

หรอื USAID คอยช่วยเหลอืในการจดัหาผูเ้ชีย่วชาญมาคอยใหค้ าแนะน าในการพฒันาฝีมอื  
แรงงาน และสง่เสรมิ ใหผู้ป้ระกอบการ ไทยเขา้ รว่ม งานแสดงสนิคา้ระดบันานาชาติ  โดย
เฉพาะงานทีจ่ดัในภูมภิา คอาเซยีน สหรฐัอเมรกิา  ยโุรป และญีปุ่น่  นอกจากน้ีตัง้แต่ตน้ ปี 
2010  ประ เทศไทยยงัมีโครงการ ความรว่มมอืดา้นสิง่ทอ ภายใตค้ว ามตกลงทางการคา้

เสรตี่างๆ  ไดแ้ก่ อาเซยีน –  ออสเตรเลยี  ,  อาเซยีน –  นิวเซแีลนด ์ , อาเซยีน –  จนี  ,  
อาเซยีน –  อนิเดยี  ,  อาเซยีน –  เกาหลใีต ้  เป็นตน้ 

 การเจรญิเตบิโต และแ นวโน้มของอุตสาหกร รมแฟชัน่  โอกาสทีด่อีกีอยา่งของ
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ ในป ระเทศไทยคอื การทีไ่ทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังานน  
Bangkok Fashion City สง่ผล ท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ใีนอุตสาหกรรมรวมไปถงึตราสนิคา้
ของไทย โดยมาีรคาดหวงัว่าประเทศไทยจะสามารถเป็นศู นยก์ลางทางดา้นแฟชัน่ ไดใ้น ปี 

2012 แต่ผลการด าเนินโครงการยงัไมเ่ป็นทีน่่าพอใจนกั  เน่ืองจากเกดิช่อววา่งระหวา่ง การ
ผลติ และการออกแบบ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ สง่ทอและเครือ่งน่งหม่ควรต ระหนกัใหค้วสาม
ส าคญักบัการผลติ ทีส่รา้งมลูต่าเพิม่ใหก้บัสคิา้แฟชัน่ของตน  เป็นโอกาสทีด่สี าหรบั
อุตสาหกรรมสิง่ทอแลบะเครือ่งนุ่งหม่จะช่วยท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตยิง่ขึน้  

 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิปลายเดอืนภุมภาพนัธ ์2010 ผูว้า่การ ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ไดก้ล่าว อยา่งมัน่ใจว่ า เศรษฐกจิไทยจะกลบัมาแขง็แกรง่ไดอ้กี ปี 2010 น้ี และต้อง
ขอบคุณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิอเมรกิาทีท่ าใหป้รมิาณความตอ้งการขอ งผูบ้รโิภคอเมรกิา
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กลบัมาซือ้สนิคา้ไทยอกีครัง้ นอกจากน้ีเศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัดว้ยรฐับาลไดใ้ชน้โยบายเพิม่
รายจ่ายในการลงทุน ใหม้ากขึน้  มกีารคาดการณ์ วา่ เศรษฐกจิไทยในปี 2010 จะม ีการตบิ
โตโดยรวมรอ้ยละ 3 และคาดวา่ตลาดสง่ออกต่างประเทศอนัไดแ้ก่ ตลาดอเมรกิาและยุโรป จะ

มอีตัรา การขยายตัวทีม่ากขึน้หลจัากผ่านพน้ ภาวะวกฤตเศรษ ฐกไิ ปแลส้ิง่ทีเ่ป็นปไดอ้กี
อยา่งหน่ึงคอื  พฤติกรรมการบรโิภคของผู้บรโิภคชาวตะวนัตกทีม่ีรายไดใ้นการจบัจ่ายใช้
สอยน้อยลง มแีนวโน้ซือ้สนิคา้ เครือ่งนุ่งหม่ทีเ่ป็นสนิคา้มคีุณภาพและราคาถูก 

ภยัคกุคาม  
1. ปัจจยัทางการเมือง   

 ภยัคุกคามรา้ยแรงทีส่ดุใน อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่เป็นปจัจัยที่นอกเหนือ

การควบคุมนัน้กค็อื  ปญัหาคว ามไมแน่นอนทางการเมอืง ในช่วงระยะ 4 ปีทีผ่่านมาได้เกิด

ความขดัแย้งและการปะทะกัน ระหว่างกลุ่มคนทีส่นับสนุนรฐับาลและกลุ่มคนทีต่้องการโค่นลม้

รฐับาล การปะท ะไดเ้กิ ดขึ้นอีกครัง้ใ นปี 2010 โดย ไมม่ใี ครรู้ ว่าเหตุก ารณ์จะสิสุ้ ดเมื่อไร 

ในชว่งตน้เดอืนเมษายน  2010 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น เมื่อ มกีลุ่มคนเสื้อแดง เข้าปิด

ลอ้มรฐัสภา จงึท าใหน้ายกรฐัมนตร ีอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉุกเฉินขึน้ซึง่

ใหอ้ านาจกบักองก าลงัทหารในการรกัษาความปลอดภยั อกีทัง้มกีารประกาศออกแถลงการณ์  

ผา่นสือ่ทางโทรทศัน์เพือ่ใหเ้หตุการณ์กลบัสภ่าวะปกต ิ

2.   ปัจจยัทางด้านต้นทุนการผลิต 

ส าาหรบัภยัคุ กคามที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยก็คอื 

ตน้ทุนการผลิต โดย หลายประเทศในภูมภิาคเอเซียพยายามที่จะขยายตลาดสง่ออกไป

ยงัตางประเทศเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากม ีต้นทุน การผลิตที่ต ่า ากว่าไทย ยกตวัอ ย่าง  

เช่นประ เทศบังคล าเทศ และ กัมพูชาทีม่ี แนวโน้มในการพฒั นา ทกัษะแรงงานใหม้ี

ประสทิธภิาพ รวมถงึการพฒันากระบวนการผลติใหท้นัสมยัมากขึน้ 

3.   การกีดกนัทางการค้า 

หลงัจากกรอบการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลกไดก้ลั บเขา้สู่ กรอบการคา้

เสรตีั ้งแต่ต้นปี 2548 เป็นตน้มา การแขง่ขันกท็วคีวามรุนแรงขึน้  โดยเฉพาะสินคา้จีนที่

เข้ามามีบทบาทในตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งจนี ได้เปรียบในการแข่งขันดา้นต้นทุน ในการ

ผลิต นอกจากน้ีสหรั ฐอเมริกาต้องยกเลิ กมาตราการจดัการ น าเข้าสนิ ค้าสิ่งทอและ
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เครื่องนุ่งหม่ จากจีนในช่วงปี 2006-2008 เพื่อเปิดเสรีทางการคา้ม ากขึ้น ทาง World 

Bank ได้ออกมาเตอืนว่า ถงึแมจ้ะมกีารท าขอ้ตกลงการคา้เสรีมากขึน้ แต่กม็แีนวโน้ม

เป็นไปไดท้ีห่ลายประเทศจะกลบัไปสูน่โยบายกดีกนัทางการคา้มากขึน้ 

ถงึแมว้่าภาวะวกิฤตเศรษฐกจิตกต ่าทัว่โลกได้ผา่นพน้ไปแล้ว แต่นักวเิคราะห์

ออกมาเตอืนใหร้ะวงั เศรษฐกจิตกต ่าที่จะเกิดขึน้ ในสหภาพยุโรป ส าาหรับประเทศ

ไทยนั ้นถงึแมว้่าเศรษฐกจิจะเริ่มฟ้ืนตวั แต่ แนวโน้มตลาดสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่กย็งัคง

ลดลง ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคในประเทศมรีายไดใ้นการจบัจ่ายใช ้สอยลดน้อยลง เน่ืองจาก

มภีาระหน้ีสนิภาคครวัเรอืนทีบ่บีคัน้เพิม่มากขึน้ 

ส่วนแบง่การตลาด : อตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในตลาดโลก 

1) ส่ิงทอ 

 หากพจิ ารณาสว่นแบ่งการตลาดโลกระหวา่งปี 2549- 2552  พบวา่ประเทศในกลุ่ม

สหภาพยุโรปมสี่วนแบ่งการตลาดมาก ที่สุด โดยในปี 2552 มสี่วนแบ่งทางการตลาดมาก ถึง

ร้อยละ 31.13 รองลงมาคื อ ประเทศจีนมีสวนแ บ่งรอ้ยล ะ  26.94   สหรัฐอเมริ กา มีส่วน

แบ่งร้อยละ 6.55 ส าหรบัประเทศไทยมสีว่นแบ่งในการตลาดรอ้ยละ 1.56 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  

0.16 จากสว่นแบ่ งการ ตลาดโลกในปี  25551 และจดัอยู่ในล าดบัที ่11 ของการสงอ่อกสิง่ทอ

ในตลาดโลก 
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ตารางที ่3 สว่นแบ่งการตลาดของประเทศผูส้ง่ออกสิง่ทอในตลาดโลก                                                                          

                                                                                Unit : Percentage 
 
 

Country 

 

Market Share in World  

2549

9 

 

2550 

 

2551 

 

2552  

1. EU (27) 

 

33.97 

 

34.40 

 

33.32 

 

31.13  

2. China 

 

20.79 

 

21.98 

 

24.62 

 

26.94  

3. Unites State 

 

7.76 

 

7.70 

 

7.02 

 

6.55  

4. India 

 

4.25 

 

4.46 

 

4.60 

 

4.80  

5. South Korea 

 

4.64 

 

4.43 

 

4.29 

 

4.50  

6. Hong Kong 

 

5.92 

 

5.21 

 

4.59 

 

4.46  

7. Taiwan 

 

4.45 

 

4.05 

 

3.68 

 

3.81  

8. Turkey 

 

3.39 

 

3.64 

 

3.68 

 

3.58  

9. Japan 

 

3.26 

 

3.10 

 

3.10 

 

3.11  

10. Indonesia 

 

1.64 

 

1.61 

 

1.53 

 

1.59  

11. Thailand 

 

1.41 

 

1.50 

 

1.40 

 

1.56  

12. Australia 

 

1.21 

 

1.21 

 

1.00 

 

0.96  

13. Canada 

 

1.06 

 

0.95 

 

0.80 

 

0.80  

14. Brazil 

 

0.76 

 

0.81 

 

0.81 

 

0.77  

15. Poland 

 

0.76 

 

0.88 

 

0.87 

 

0.76  

Others 

 

4.73 

 

4.07 

 

4.69 

 

4.68  

Total Export 

 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

100.00 

 

100.00 
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ทีม่า : Global Trade Atlas ประมวลผลโดยสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

 

2) เครื่องนุ่งห่ม 

การส่งออกเครื่องนุ่งห่มในตลาดโลก โดยพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม 

ในปี 2549 - 2552 พบว่า ประเทศจนีมสีว่นแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 มาโดยตลอด โดยใน

ปี 2552 มสี่วนแบ่งการตลาดมากถึงรอ้ยละ 36.13 รองลงมาคอื  ประเทศในกลุ่มสหภาพ

ยุโรป มสี่วนแบ่ง การตลาดรอ้ยละ 33.80 และฮ่องกง 21,811 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ   มีสว่น

แบ่งการตลาดรอ้ยละ  7.84 ส าหรบัประเทศไทย มสีว่นแบ่งการตลาดรอ้ยละ 1.07 ลดลงรอ้ย

ละ 0.03 จากปี 2551 
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ตารางที ่4 สว่นแบ่งการตลาดของประเทศผูส้ง่ออกเครือ่งนุ่งหม่ในตลาดโลก 

 
 

Countr

y 

 

Market Share in World  

2549 

 

2550 

 

2551 

 

2552  

1. China 

 

32.63 

 

35.50 

 

35.29 

 

36.13 
 

2. EU (27) 

 

32.27 

 

32.89 

 

34.44 

 

33.80 
 

3. Hong Kong 

 

9.85 

 

8.92 

 

8.27 

 

7.84 
 

4. Turkey 

 

4.29 

 

4.40 

 

4.11 

 

4.03  

5. India 

 

3.30 

 

3.01 

 

3.34 

 

3.39  

6. Indonesia 

 

2.04 

 

1.84 

 

1.88 

 

2.04  

7. Mexico 

 

2.28 

 

1.64 

 

1.50 

 

1.46  

8. United States 

 

1.57 

 

1.18 

 

1.15 

 

1.26  

9. Thailand 

 

1.33 

 

1.19 

 

1.10 

 

1.07  

10.Morocco 

 

1.16 

 

1.12 

 

1.03 

 

1.07  

11. Sri Lanka 

 

1.07 

 

1.03 

 

1.03 

 

1.12  

12. Switzerland 

 

0.55 

 

0.53 

 

0.55 

 

0.54  

13. El Salvador 

 

0.59 

 

0.52 

 

0.52 

 

0.49  

14. Peru 

 

0.44 

 

0.45 

 

0.51 

 

0.41  

15. South Korea 

 

0.73 

 

0.57 

 

0.49 

 

0.45  

Others 

 

5.90 

 

5.21 

 

4.79 

 

4.90  

Total Export 

 

100.00 

 

100.00 

 

100.00 

 

100.00 
       (Percentage) 
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ทีม่า : Global Trade Atlas ประมวลผลโดย สถาบนพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
 

จากการส่งออกสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ในตลาดโลก จะเหน็ไดว้่าประเทศก าลงั

พฒันามแีนวโน้มในการสง่ออกเพิม่ฃึน้อยา่งต่อเน่ือง อาทิ เชน่ ประเทศอนิเดยี  อิ นโดนีเซยี   

ศรีลงักา อนั เน่ืองมาจากความไ ด้เปรยีบทางดา้นต้นทุน จงึท าใหผู้ป้ระกอบการบางส่วนที่มี

ต้นทุนการผลติสูง เคลื่อนยา้ยการลงทุนไปยงัประเทศทีม่ตีน้ทุนการผลติทีต่ ่ากวา่  และประเทศ

ทีก่ าลงัพฒันาส่วนใหญ่ไดส้ทิธพิเิศษในการยกเวน้ภาษศุีลกากรหรอื GSP จากประเทศที่

พฒันาแลว้ 

การวิเคราะห ์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ของบริษทั เอกปริตต ์ เทก็ซไ์ทลโ์ดยใช้ 
SWOT Analysis   ของบริษทั เอกปริตต ์เทก็ซไ์ทล ์
 
จดุแขง็   
 เน่ืองจากบรษิทัฯ เป็นบรษิทัขายสง่ผา้ขนาดใหญ่  มฐีานลกูคา้ทีห่นาแน่น  ประกอบกบั
ลกูคา้ทีบ่รษิทัฯ สว่นใหญ่แลว้เป็นลกูคา้แบรนด์ ในประเทศทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กักนัด ีตาม
ตวัอยา่งทีม่ใีนบทที ่ 1 จงึท าใหบ้รษิทัฯ ไมเ่กดิความเสีย่งมากในการขายสนิคา้ทีเ่ป็นเงนิเชื่อ
ใหก้บัแบรนดต์่างๆเหล่านัน้ บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้มานานประกอบกบัผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์การ
ท างานอยา่งยาวนาน มากกวา่ 30 ปี ซึง่ท าใหล้กูคา้มัน่ใจในคุณภาพ  บรกิาร ของทางบรษิทั 
บรกิารทีบ่รษิทัฯ มมีากกวา่คูแ่ขง่นัน้ คอื การบรกิารหอ้งโชวรมูเพือ่ใหล้กูคา้ไดเ้ขา้มาใชบ้รกิาร  
มสีถานทีพ่รอ้มรองรบัลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารอยา่งเสมอ มกีารออกลายผา้ มากกวา่ 1 ดไีซด ์ใน
ระยะเวลา 1 เดอืน  มสีนิคา้พรอ้มส่ง เพือ่รองรบัการเตบิโตของกลุ่ม YOUNG DESIGNER ที่
รบัรองโดยกรมสง่เสรมิการสง่ออก  บรษิทั ฯ ไดร้บัความรว่มมอืทีด่จีากโรงทอผา้ เมือ่ลกูคา้ไม่
สามารถหาแบบผา้ทีไ่หนไดล้กูคา้สามารถสัง่ผลติไดโ้ดยไมม่เีงือ่นไข  รวมถงึสนิคา้ทีพ่รอ้มสง่
จ านวนมากมาย 
 
จดุอ่อน   
 เน่ืองจากบรษิทัฯ มสีนิคา้คงคลงัทีม่าจากการยอ้มผา้ เพือ่ขายมากเกนิไปจงึท าใหส้นิคา้
มขีา้งในโกดงัเป็นจ านวนมาก สนิคา้เหลา้นัน้เป็นตน้ทุนในการบรหิารจดัเกบ็สนิคา้ มภีาระดกิ
เบีย้ในการจ่ายเงนิกู ้ หากบรษิทั สามารถลดปรมิาณสนิคา้คงคลงัลงได ้จะท าใหม้ยีอดการขาย 
หรอืรายไดท้ีเ่พิม่มากขึน้ 
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โอกาส  
  บรษิทัฯ มโีอกาสในการท าธุรกจิมากมาย  ทีม่าจากการรว่มมอืกนัในภาคสมาคม   และ
มผีูบ้รหิารทีม่ากประสบการณ์เขา้มาบรหิารงาน   และยงัมวีตัถุดบิทีม่คีุณภาพพรอ้มรองรบัการ
เจรญิเตบิโตในอุตสาหกรรมสิง่ทอ  ในหลายๆประเทศทางฝ ัง่ยโุรป หรอืญีปุ่น่นัน้ เ ชื่อมัน่ใน
มาตรฐานฝีมอืแรงงานจากประเทศไทย 
 
อปุสรรค  
  เน่ืองจากในชว่งปีทีผ่า่นมาเกดิภาวะเศรษฐกจิผนัผว่น เกดิวกิฤตเสน้ดา้ยทีร่าคาแพง
ขึน้มากจงึท าใหย้อดขายบรษิทัลดต ่าลง  ลกูคา้เริม่มกีารหนัไปใชบ้รกิารซือ้สนิคา้จากประเทศ
เพือ่นบา้นมากขึน้ อกีเหตถผลนัน้คอื  ราคาค่าแจง้แรงงานในไทยมคีา่แรงงานทีส่งูเมือ่เทยีบกบั
ประเทศเพือ่นบา้น เชน่ จนี เวยีดนาม สิง่เหล่านน้ีเป็น สิง่ทีภ่าครฐัเป็นผูค้วบคุม  
 
ผลการวิเคราะห ์FIVE FORCE ของบริษทัเอกปริตต ์เทก็ซไ์ทล ์
 
 คู่แข่งขนัรายใหม่   ถา้เป็นคูแ่ขง่ทีเ่กดิในประเทศเองนัน้เป็นสิง่ทีย่าก  เน่ืองจากธุรกจิ
ดงักล่าวนี้เป็นธุรกจิทีม่เีงนิลงทุนสงูมากมายมหาศาล  เป็นธุรกจิทีว่งจรสัน้ เน่ืองจากเป็นการ
งานแฟชัน่ ตอ้งยดึกระแส หรอื เทรนเป็นสิง่ส าคญั  และแนวโน้มผูป้ระกอบการในภาคธุรกจิน้ีจะ
ลงลง เพราะมกีารแขง่ขนักนัสงูมากจากประเทศเพือ่นบา้น เชน่ จนี  เวยี ดนาม  กมัพชูา  
เน่ืองจากประเทศดงักล่างนัน้มอีตัราคา่แรงงานทีต่ ่ากวา่ประเทศไทย  จงึท าใหส้นิคา้สามารถ
จ าหน่ายในราคาทีต่ ่ากวา่ได ้
 อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ   มสีงูมากเน่ืองจากประเทศเพือ่นบา้นมสีนิคา้ในราคาที่
ถูกกวา่ หากผูป้ระกอบการไมม่กีารตอบสนองดา้นราคาทีจ่ะท า ใหล้กูคา้พอใจ ลกูคา้จะหนัไป
เลอืกใชบ้รกิารต่างประเทศแทน การสัง่สนิคา้ในประเทศ   เพราะในปจัจุบนัผูป้ระกอบการ
หลายๆแหง่ จะเป็นผูน้ าเขา้สนิคา้ทีม่าจากต่างประเทศ เขา้ไปน าเสนอขายให ้แบรนดต์่างๆได้
เลอืกซือ้ โดยทีล่กูคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งเดนิทางออกนอกประเทศ  หรอืท่าลกูค้ า  หรอืบรอษทัมี
งบประมาณในการจดัหา จดัซือ้วตัถุดบิ กจ็ะเดนิทางไปยงั แหล่งทีผ่ลติดว้ยตนเอง เพือ่งา่ยต่อ
การเจรจาต่อรองซือ้ขาย 
 การวิเคราะหค์ู่แข่ง  คูแ่ขง่ขนัทีม่อียูเ่ดมิ ตอ้งหากลยทุธว์ธิกีารต่างๆเพิม่เพืม่
ประสทิธภิาพในการแขง่ขนั เน่ืองจากตลาดสิง่ทอในประเทศไ ทย ณ ขนาดน้ี นอกจากคนไทย
ตอ้งแขง่ขนักนัเอง และยงัคงตอ้งแขง่ขนัเพิม่เตมิกบัคูแ้ขง่ขนัทีม่าจากต่างประเทศ เชน่ จนี 
เวยีดนาม เป็นตน้  หากแต่ผูป้ระกอบการยงัด าเนินธุรกจิเหมอืนเชน่อดตีทีเ่ป็นมาจะไมส่ามารถ 
สูก้บัคูแ่ขง่ทีม่าจากต่างชาตไิด ้ และจะท าใหป้ระเทศไทยเสยีดุลการคา้เพิม่ขึน้  
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 อ านาจการต่อรองของผูข้าย   ผูข้าย อาจหมายถงึโรงงานผา้ดบิ โรงยอ้มผา้ ซึง่มอียู่
ไมก่ีร่ายทีม่มีาตรฐาน  แต่ในปจัจุบนั สนิคา้จากประเทศเพือ่นบา้นเขา้มามาก  ท าใหโ้รงงาน 
ต่างพากนัปิดตวัลง  จะเหลอืโรงงานทีใ่หญ่ และมมีาตรฐานการผลติอยูไ่มม่าก  จงึท า ใหโ้รรง
งานเหล่านน้ีกลบัมาทบทวนเพือ่วางแผนการรบัมอืเพือ่เพิม่ผลประกอบการใหม้ากทีส่ดุ 
 สินค้าทดแทน   การผลติเสือ้ผา้นัน้ วตัถุดบิหลกัคอืผา้ ดงันัน้สนิคา้ทีจ่ะมาทดแทนผา้
เพือ่ท าการผลติซือ้ผา้นัน้ไมม่สีนิคา้ใดทดแทนผา้ได้   หากวตัถุดบิทีม่าแทนผา้ไดน้ัน้ ตอ้ง
สามารถตดัเยบ็ไดจ้รงิ  ไมเ่ป็นอนัตรายต่อผูส้วมใส ่ ตอ้งมวีธิกีารดแูลรกัษาไมย่าก 
 การน า MRP มาใช้ในการท างาน 
 การน า MRP มาใชเ้พือ่ให ้บรษิทัฯ ไดท้ างานอยา่งมรีะบบระเบยีบมแีบบแผนมากขึน้  
จากเดมิการรบัผา้เขา้ และการจ าหน่ายผา้ออกนัน้ท าโดยการใชก้ าลงัคนตรวจนบั และกรอก
แบบสต๊อคการด์ดว้ยมอื  ซึง่เป็นการท างานทีช่า้  และไมส่ามารถเหน็จ านวนผา้ทีม่อียูไ่ดจ้รงิ จงึ
ท าใหพ้ลาดโอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้ไปเป็นจ านวนมาก  เมือ่มกีารศกึษาระบบ MRP เขา้มา
ใชน้ัน้เกดิการท าโปรแกรมขึน้มาส าหรบัการตวจรนบัผา้ทีม่อียู ่มกีารจดัไฟลง์านไดร้ะเอยีด การ
แบ่งหมวดหมูช่ดัเจนมากขึน้ มหีมวดผา้เขา้  ผา้รอสง่ ผา้ทีม่อียูใ่นกระบวนการผลติ  ซึง่การแยก
หมวดหมูใ่นสามารถทรนาบถงึรายละเอยีดของผา้ไดช้ดัเจนมากขึน้ สามารถคาดคะเนถงึจ านวน
ผา้ทีท่ าการสง่เขา้ และรอจ าหน่าย สิง่เหล่าน้ีจะท าใหผู้บ้รหิารสามารถทราบถงึรายรบั รายจ่าย 
จ านวนผา้ดบิทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยอ้ม เพือ่เตรยีมค าสัง่ซือ้ในการทอผา้   
 การน าทฤษฎี JIT มาใช้ 
 จากการทีบ่รษิทั ฯ น าระบบ JIT มาใชใ้นการท างานนัน้  ท าใหบ้รษิทั ฯ และลกูคา้มกีาร
ประสานงานทีด่ตี่อกนั  การทีร่ะบบ JIT มาใชเ้พือ่สะดวกในการวางแผนการผลติผา้ เพือ่เป็นไป
ตามกระบวนการทีช่ดัเจน และแมน่ย า JIT มปีระโยชน์ในการชว่ยให ้บรษิทัฯ สามารถทราบถงึ
สนิคา้ทีต่อ้งสง่ออกใหล้กูคา้เพือ่ใหล้กูคา้เดขา้สแูผนการตดัเยบ็ไดป้แมน่ย ามากขึน้   
 การน าทฤษฎีองคก์ารและการจดัการมาใช้ 
 เน่ืองจากบรษิทั ฯ เป็ยบรษิทัขนาดกลาง มพีนกังานจ านวนไมม่าก  ก่อน การน าเอา
ทฤษฎอีงคก์ารและการจดัการมาใช ้พนกังานในบรษิทั ฯ ต่างท างานกนัอยา่งไมม่แบบแผน มี
การท างานทีซ่บัซอ้น จงึท าใหเ้สยีเวลาในการท างาน หลงัจากมกีารน าเอาทฤษฎอีงคก์ารและ
การจดัการมาใช ้พนกังานต่างมหีน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบชดัเจนมากขึน้ ไมเ่กดิการท างานที่
ซบัซอ้น พนกังานยนิดทีีป่รบัเปลีย่นระบบเพือ่งา่ยในการท างาน  พนกังานท างานรว่มกนัเป็น
อยา่งด ี

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วย TOWS MATRIX 
 จากการประเมนิ  และวเิคราะห ์ขอ้มลูรวมถงึบทสมัภาษณ์ทีไ่ดม้านัน้ บรษิทัฯ เองมจีุด
แขง็และโอกาสในการเตบิโตถงึแมส้ภาพแวดลอ้มภ ายนอก เชน่ วกิฤตการณ์เศรษฐกจิทีท่ ัว่ทุก
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ประเทศเผชญิอยู ่รวมถงึ วกิฤตเสน้ดา้ยทีม่รีาคาเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง เหตุการณืดงักล่าวนัน้ 
หาก บรษิทั ไมม่คีวามแขง่แกรง่ หรอืประสบการณ์ในการบรหิารทีม่รมาอยา่งยาวนาน บรษิทัฯ 
อาจถงึขัน้ปิดกจิการ  แต่เน่ืองจากบรษิทั ฯ มผีูบ้รหิารทีม่ปีระสาการณืทีย่าวนานจงึสามารถผา่น
วกิฤตมาได ้ ประกอบกบัผูบ้รหิารแกจุ้ดออ่นเพือ่เป็นจุดแขง็เพือ่ใหบ้รษิทัฯ เตบิโตได ้ ถงึแม้
บรษิทั ฯ จะมผีลกระทบในเรือ่งของยอดขายทีล่อตวัลง  แต่บรษิทัฯ ยงัสามารถประคองตวัต่อได ้
โดยใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งไมข่าดตกบกพรอ่ง บรษิทัฯ ไดแ้กไ้ขจุดออ่นเพือ่เป็นจุดแขง็ดงัน้ี 
1. บรษิทัฯ  ตอ้งเผชญิกบัภาวะเสน้ดา้ยทีม่รีาคาแพงขึน้ท าใหต้น้ทุนในการผลติสงูขึน้  ดงันัน้

บรษิทัฯ จงึตอ้งบรหิารสนิคา้คงคลงัทีม่อียูน่ ามาจดัจ าหน่ายใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยการจดัท า
แคตตาลอ็ค โดยใหล้กูคา้ไดใ้ชง่านไดส้ะดวก งา่ยต่อการจดัเกบ็   

2. จากลูกคา้ฐานเดมิทีบ่รษิทัฯ มเีป็นจ านวนมาก บรษิทัฯ ตอ้งท าการรกัษาฐานลกูคา้ทีอ่ยูใ่ห้
ดยีิง่ขึน้ โดยอาศยัการบรกิารทีด่ ีรวดเรว็ และรกัษษมาตรฐานในตวัสนิคา้ 

3. เน่ืองจากบรษิทัฯ เป็นบรษิทัฯ ทีม่ผีูฃ้บรหิารทีม่ปีระสบการณอืยา่งยาวนาน ควรมองหา
พนัธมติรทางธุรกจิ เชน่การใหโ้รงทอ และโรงยอ้ม มกีารเจรจา ต่างฝา่ยต่างหาขอ้มลูเพือ่
มาแลกเปลีย่นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของบรษิทัทัง้หมด  และต่างฝา่ยต่างหาลกูคา้เพือ่มา
เสนอใหแ้ก่กนั โดยทีบ่รษิทัทัง้หมดไดร้บัผลประโยชน์รว่นกนั 

4. จากสนิคา้คงคลงัทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก นั ้ นหาทางแกไ้ขดดยการเพิม่ลกูคา้รายใหมโ่ดย
การออกงานแสดงสนิคา้ เชน่ งาน BIFE & BILL ทีจ่ดัขึน้โดยกรมสง่เสรมิการสง่ออก 
กจิกรรมดงักล่าวนี้จะจดัขึน้ทุกปี  และจะมลีกูคา้ทัง้ในและต่างประเทศเขา้มาเป็นจ านวน
มาก  รวมถงึกลุ่ม YOUNG DESIGNER ทีม่กีารจดัการแสดงแฟชัน่ในงาน 

5. การหาพนัธมติรรว่มลงทุนเพือ่สรา้งแบรนดใ์หก้บับรษิทัฯ  เน่ืงอจากบรษิทั ฯ มวีตัถุดบิทีม่ี
คุณภาพเป็นจ านวนมาทีร่อการจ าหน่าย บรษิทัฯ ยงัท าธุรกจิมาอยา่งยาวนาน มี
ประสบการณ์ในการรูจ้กักบัโรงตดัเยบ็ทีไ่ดม้คีุณภาพการตดัเยบ็ทีด่ ี เหมาะสมกบัราคา มี
เทคนิดในการตดัเยบ็ ทีส่วยงาม    ดว้ยเหตุน้ีเอง บรษิทั ฯ ควรหาผูร้ว่มลงทุน และท า
เสือ้ผา้เพือ่จ าหน่าย  เป็นการเพิม่มลูคา่ใหต้วับรษิทัฯเอง  และสามารถลอจ านวนสนิคา้
คงเหลอืใหม้ปีรมิาณลดลง 
 
ดงันัน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้สงูสุดทัง้ดา้นราคา และคุณภาพ 

สามารถประเมณิทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาและแสดงทางเลกืได ้4 ประการของ TOWS 
MATRIX เพือ่ก าหนดกลยทุธด์งัน้ี 
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                                 จดุแขง็                                               จดุอ่อน     
 
 

 
 
โอกาส 
 
 
อปุสรรค 
 
 

 

 

การก าหนดกลยทุธ ์
กลยทุธท่ี์ใช้ส าหรบัแนวทา งท่ี  1  คอืกลยทุธ ์การขยายตวัแบบเขม้ขน้ เพือ่ขยายพืน้ทีไ่ปยงั
ตลาดใหม ่หรอืการปรบัปรงุสนิคา้ทีอ่ยู ่บรษิทัฯ เน้นยอดขาย  โดยบรษิทัฯ  ท าการเจาะกลุ่ม
ลกูคา้รายใหม ่ทีไ่ดจ้ากการออกงานแสดงสนิคา้ หรอื การแนะน าจากการเ์มน้ท ์หรอืการให้
พนกังานขายเขา้ไปหาขอ้มลูกบัหา้ งสรรพสนิคา้ชัน้น า บรษิทัฯ ท าการพฒันาสนิคา้ทีม่คีุณภาพ 
ไดม้าตรฐาน โดยอาศยัความรว่มมอืจาก โรงทอผา้ดบิ โรงยอ้มผา้ ใหผ้ลติผา้ทีไ่ดร้บัมาตรฐาน  
เน้นการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ระบบความขนสง่ทีต่รงต่อเวลา เพือ่ใหล้กูคา้สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งแมน่ย า 

วิธีการ 
1. ท าความรูจ้กัลกูคา้รายใหม ่โดยการส ารวจในหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า งานเปิดตวัแบ

รนดใ์หมเ่ป็นตน้ 
2. สร้างสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้เก่า ใหโ้อกาสลกูคา้เก่าในการเลอืกชมสนิคา้ทีผ่ลติใหม่ 
3. ศกึษาขอ้มลูคูแ่ขง่ขนั ความเคลื่อไหวคูแ่ขง่ขนั 
4. ส ารวจสภาพตลาด ราคาวตัถุดบิในตลาด 
5. มกีารจดัประชุมทมีงานขาย เพือ่ประเมนิสถานการณ์จาการพนกังานขายในการเขา้

พบลกูคา้ เพือ่ทราบถงึแนวโน้มของตลาด 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   ยอดขาย บรษิทัฯ เพิม่ขึน้ และสนิคา้คงคลงัจ านวนลดลง ลกูคา้

รายเก่ามสีมัพนัธท์ีด่ ีมลีกูคา้รายใหมเ่ขา้มามากขึน้ 

SO 

จุดแขง็และมโีอกาส 

กลยทุธก์ารขยายตวัแบบเขม้ขน้ 

WO 

มจีุดออ่นและมโีอกาส 

กลยทุธก์ารลดจ านวนสนิคา้คงคลงั 

ST 

มจีุดแขง็และมอีุปสรรค 

กลยทุธก์ารขยายตวัจากการ 

กระจายตวัธุรกจิ 

WT 

มจีุดออ่น และมอีุปสรรค 

กลยทุธข์ยายตวัไปต่างประเทศ 
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งบประมาณท่ีเกิดขึน้   ส าหรบักลยทุธท์ี่  1 งบประมาณจะไมเ่กดิในวกลยทุธน้ี์ 
เน่ืองจาก  บรษิทั ฯ ใชพ้นกังานทีม่อียูน่ัน้กระตุน้ใหพ้นกังานเขา้หาลูกคา้รายใหมใ่หม้ากขึน้ 
เพือ่เป็นการขยายฐานลกูคา้ใหมใ่หม้มีาขึน้  

เกณฑก์ารตดัสินใจ  คา่ใชจ้่ายในแนวทางเลอืกที ่ 1 นัน้คาดวา่ไมเ่กนิ  1 ลา้นบาท  
ลกูคา้จะมเีพิม่มากขึน้  การเจรณิเตบิโตของธุรกจิ  สงูขึน้  การแขง่ขนัในตลาดสงูขึน้  ความเสีย่
อยูใ่นระดบัปานกลาง  บรษิทัฯ สามารถรบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

ข้อดี  มยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้ จากการสัง่ซือ้ของลกูคา้ทัง้เก่า และใหม ่รวมถงึจ านวนสนิคา้
คงคลงัจ านวนลดลง 

ข้อเสีย   ในจ านวนลกูคา้ใหมท่ีเ่กดิขึน้มานัน้ บรษิทัฯ อาจสุม่เสีย่ง ในเรือ่งปญัหาทาง
การเงนิ และปญัหาทีม่อิาจรกัษาฐานลกูคา้ใหมใ่หเ้ป็นลกูคา้ทีภ่กัด ีต่อบรษิทัฯ 
 
กลยทุธท่ี์ใช้ส าหรบัแนวทางท่ี 2    คอื การกลยทุธก์ารลดจ านวนสนิคา้คงคลงั  การลดสนิคา้
ทีค่งเหลอืในคลงัเป็นจ านวนม ากใหล้ดน้อยลง โดยมุง่เน้นการขายสนิคา้ทีม่อียูใ่หก้บักลุ่มลกูคา้
ทัง้รายเก่า และรายใหม ่ เพือ่ใหล้กูคา้ไดเ้หน็ถงึสนิคา้ของทางบรษิทัทีม่อียูม่ากมายหลากหลาย  
ทีส่ าคญัคอืสนิคา้เหล่าน้ีสามารถใหล้กูคา้ไดท้ าการผลติจรงิ  ลูกคา้ไมต่อ้งเสยีเวาลในการรอการ
ผลติ   
 วิธีการ  บรษิทัฯ จดัท าแคตตาลอ็ค ทีม่รีปูเล่มทีส่วยงาม ขา้งในประกอบดว้ยโครงสรา้ง
ผา้ต่างๆทีม่ขีอ้มลู และค าแนะน าในการเลอืกผา้เพือ่น าไปตดัเยบ็  โดยบรษิทัฯ ท าการแยกยอ่ย
เป็นหมวดหมู ่เชน่ ผา้ทอ่นบน เป็นผา้ทีม่ลีกัษณะเบาบาง       เหมาะส าหรบัผลติ เสือ้ เดรส ชุด
เดก็ เป็นตน้  ผา้ทอ่นล่าง เป็นผา้ทีม่ลีกัษณะหนา เหมาะส าหรบัท า  กางเกง  แจค็เกต็ หมวก  
กระเป๋า เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูต่างๆน้ีเป็นการชว่ยใหล้กูคา้รวมถงึทมี ดไีซเนอร ์เขา้ใจและใชง้านงา่ย
มากขึน้ ตรงตามความตอ้งการลกูคา้มากขึน้  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   ยอดสนิคา้คงเหลอืนัน้ลดลง ยอดขายเพิม่มากขึน้ สว่นต่างก าไรของ
บรษิทัฯเพิม่ขึน้ 
 งบประมาณท่ีเกิดขึน้   จะเป็นในสว่นการจดัท าแคตตาลอ็คซึง่คา่ใชจ้่ายต่อ 1 เล่ม 
ราคาจะอยูท่ี ่ 300 บาท ซึง่วธิกีารน้ีจะท าใหล้กูคา้เหน็สภาพผา้ของจรงิซึง่สามารถใชง้านผา้ได้
งา่ยมากขึน้ 
 เกณฑก์ารตดัสินใจ  คา่ใชจ้่ายในแนวทางเลอืกที ่ 2 นัน้คาดวา่ไมเ่กนิ  1 ลา้นบาท  
ลกูคา้จะมเีพิม่มากขึน้  การเจรณิเตบิโตของธุรกจิ  สงูขึน้  การแขง่ขนัในตลาดสงูขึน้  ความเสีย่
อยูใ่นระดบัปานกลาง  บรษิทัฯ สามารถรบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ได ้  
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 ข้อดี    
- ยอดสนิคา้คงเหลอืลดลง   
- ลกูคา้ไดผ้า้ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้   
- ลกูคา้ไดส้นิคา้ราคาทีถู่กกวา่เมือ่เทยีบกบัการสัง่สนิคา้  และคุณภาพเดยีวกนั  
- ลกูคา้ไมเ่สยีเวลาในการรอสนิคา้ เพราะสามารถน าสนิคา้ไปตดัเยบ็ไดท้นัท ี

  ข้อเสีย  เมือ่ลกูคา้ตอ้งการใชผ้า้ตวัเดมินัน้ อาจไมส่ามารถหาใหไ้ด ้ และราคาเมือ่ซือ้
ใหมส่งูกวา่ราคาเดมิ ความเสีย่งทีล่กูคา้ตอ้งเจอกบัปญัหาผา้ทีเ่กบ็มานาน 

 
 กลยทุธท่ี์ใช้ส าหรบัแนวทางท่ี 3 กลยทุธก์ารขยายตวัจากการกระจายตวัธุรกจิ  เน่ือง

บรษิทัฯ มปีระสบการณ์มาอยา่งยาวนาน จงึเป็นอกีเหตุผลทีบ่รษิทั ฯ ตอ้งการขยายธุรกจิ โดย

อาศยัฐานขอ้มลู ความรู ้ ความช านาญ  วตัถุดบิทีม่คีุณภาพ (สนิคา้คงเหลอื ) ทีบ่รษิทั ฯ  มอียู่

สรรสรา้งแบรนดใ์หมข่ึน้มาเพือ่เป็นอกีทางเลอืกของผูบ้รโิภค  

      วิธีการ บรษิทั ฯ ตอ้งสรา้งทมี ดไีซน์เนอร ์ขึน้มาเองเพือ่ออกแบบ เสือ้ผา้ โดยการ

เริม่จากการวจิยัตลาดหากลุ่มลกูคา้ทีช่ดัเจน เพือ่งา่ยต่อการผลติ 

       ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  สนิคา้คงเหลอืลดลง  ยอดขายบรษิทัฯเพิม่มากขึน้ ผลต่าง

ก าไรเพิม่ขึน้ 

       งบประมาณท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   ส าหรบัวธิกีารน้ีงบประมาณค่าใชจ้่ายแบ่งเป็น 2 

ขอ้ดงัน้ีการจา้งทมีงานดไีซดเ์นอร ์วธิกีารน้ีบรษิทัใหมต่อ้งท าการแยกตั วออกจากบรษิทัเดมิ ให้

เป็นสดัสว่น ซึง่งบประมาณทีเ่กดิขึน้นัน้ ประมาณการณืไวท้ี ่1 – 3 ลา้นบาท โดยประมาณ 

        เกณฑก์ารตดัสินใจ  คา่ใชจ้่ายส าหรบัแนวทางเลอืกที ่3 คาดวา่มากกวา่ 1 ลา้น

บาท จ านวนลกูคา้เพิม่มากขึน้  การเจณิเตบิโตของธุรกจิอยูใ่นระดบัปานกลาง  กา รแขง่ขนัสงู

มาก  ความเสีย่งสงู ซึง่บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัความเสีย่งได ้

       ข้อดี  สนิคา้คงเหลอืลดลง  ยอดขายเพิม่มากขึน้  เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหผู้บ้รโิภค

มากขึน้ ผูบ้รโิภคไดส้นิคา้ทีม่คีุณภาพ  

      ข้อเสีย   

- งบประมาณการด าเนินงานสงู  
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- ตอ้งตามแฟชัน่ใหท้นั  ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคใหไ้ด ้ 
- เสีย่งต่อสภาวะขาดทุน เน่ืองจากสนิคา้อาจไมเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด  
- ความทีเ่ป็นแบรนดใ์หม ่ตอ้งสรา้งความแตกต่างใหล้กูคา้สมัผสัได ้

 
 กลยทุธท่ี์ใช้ส าหรบัแนวทางท่ี 4   กลยทุธข์ยายตวัไปต่างประเทศ  อยา่งไรกต็ามตลาด

ต่างประเทศมแีนวโน้มทีเ่จรญิเ ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง  ทางบรษิทั ฯ  หาช่องทางจ าหน่ายใหมโ่ดย
การขยายตวัไปตลาดต่างประเทศ 
                  วิธีการ    บริษทั ฯ ขายสง่ใหต้วัแทนจ าหน่าย โดยทีบ่รษิทั ฯ เป็นใหต้วัแทน
จ าหน่ายเป็นผูด้ าเนินการตติต่อกบัลกูคา้ต่าประเทศเอง ขัน้ตอนการด าเนินงาน เชน่การขอเปิด  
LC การจองตูส้นิคา้ ขอ้ตกลงต่างๆ เป็นตน้ ซึง่ขอใหเ้ป็นหน้าทีข่องตวัแทนจ าหน่าย    บรษิทั ฯ  
มหีน้าทีเ่พยีงด าเนินการในกระบวนการผลติ  การบรรจุหบีหอ่ ต่างๆ  และจดัสง่ไปยงัทา่เรอื
สนิคา้ขาย 
 งบประมาณท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ บรษิทัฯ ขายผา่นตวัแทนซีง่ในแนวทางน้ี บรษิทั
ฯ ค่าใชจ้่าย เกดิขึน้กบัความเสีย่ง  เสีย่งในการเกบ็เงนิจากตวัแทนจ าหน่ายไมไ่ด ้ เสีย่ต่อภาวะ
คา่เงนิทีผ่นัผวน ซึง่คา่ใชจ้่ายจะไปอยูใ่นรปูแบบ ดอกเบีย้ธนาคาร ลกูหน้ีการคา้   
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   เพิม่ชื่อเสยีงใหก้บับรษิทั ฯ  สามารถอา้งองิกบัลกูคา้ใน
ประเทศได ้ถกึศกัยภาพทีบ่รษิทัฯม ี
 เกณฑก์ารตดัสินใจ  คา่ใชจ้่ายส าหรบัแนวทางเลอืกที ่4  มากกวา่ 1 ลา้นบาท  
จ านวนลกูคา้เพิม่มากขึน้  การเจรญิเตบิโตของธุรกจิอยูใ่นระดบัสงู  ความเสีย่งอยูใ่นระดบัสงู
มาก  บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัความเสีย่งได ้
 ข้อดี   เพิม่ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย  เพิม่ยอดขายใหบ้รษิทั ในระยะยาว เป็น
ชื่อเสยีงใหก้บับรษิทั 
 ข้อเสีย  เน่ืองจากการหาตวัแทนจ าหน่ายทีไ่วใ้จไดน้ัน้ตอ้งอาศยัเวลา  และการซือ้
ขายกบัต่างประเทศนัน้ตอ้งเคารพกฎหมาย ทัง้ 2 ประเทส ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นเรือ่งทียุ่ง่ยาก ตอ้ง
อาศยัทมีงานทีม่คีวามรูค้วามช านาญ   
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ส าหรบัเกณฑก์ารตดัสนิใจนัน้สามารถสรปุออกมาในรปูแบบตารางดงัน้ี 
 
ตารางที ่5  เกณฑก์ารตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกป้ญัหา 
 
เกณฑก์ารตดัสนิใจ แนวทางที ่1 แนวทางที2่ แนวทางที3่ แนวทางที4่ 
คา่ใชจ้่าย ไมเ่กนิ 1 ลา้น

บาท 
ไมเ่กนิ 1 ลา้น

บาท 
มากกวา่ 1 ลา้น

บาท 
มากกวา่ 1 ลา้น

บาท  
ลกูคา้ เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ 
การเจรญิเตบิโตของ
ธุรกจิ 

สงู สงู กลาง สงู 

การแขง่ขนั สงู สงู สงูมาก สงู 
ความเสีย่ง ปานกลาง ปานกลาง สงู สงูมาก 

 
ทีม่า :  ผูว้จิยั 
 
การตดัสินใจเลือกแนวทางกลยทุธ ์ บริษทั  เอกปริตต ์เทก็ซไ์ทล ์
 เลอืกใชก้ลยทุธแ์บบผสม คอืเลอืกกลยุทธท์ี ่ 1 แล  2 ควบคูก่นัไป  ซึง่ทัง้ 2 
แนวทางน้ีสามารถใชค้วบคูบ่รษิทั ฯ ซึง่ในลกูคา้ใหมน้ี่เอง บางแบรนดย์อดการสัง่ซือ้มจี านวนไม่
มาก ทางบรษิทั ฯ สามารถน าสนิคา้คงคา้งอยูน่ัน้ ไปใชง้านไดท้นัทโีดยไมต่อ้งรอการผลติทีใ่ช้
เวลานานกวา่ 45 วนัท าการ ซึง่ตวัเลอืกน้ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ไดท้ัง้ลกูคา้
รายเก่าและรายใหม ่  
 อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ กย็งัคงตอ้งเพิม่ยอดขายจากค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ อยา่ง
ต่อเน่ือง ดงันัน้การหาชอ่งทางการจดัจ าหน่ายนัน้เป็นเรือ่งทีส่ าคญั ซึง่ทมีฝา่ยขายตอ้ง มกีาร
ประชุมเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูทีแ่ต่ละคนได่พบมา เพราะพนกังานขายในแต่ละคนนัน้ดแูล
รบัผดิชอบแบ่งงานกนัอยส่งชดัเจน โดยการแบ่งตามแบรนดส์นิคา้ ซึง่ของมลูทีไ่ดม้านัน้เป็น
สิง่จ าเป็นและส าคญัในการพยากรณ์ยอดขาย  หรกืารประมาณการสัง่ซือ้ผา้ดบิจากโรงทอ เป็น
ตน้ 
 การจดัท าเอกสาร หรอืสือ่ประกอบการขายนัน้เป็นเรือ่งทีส่ าคญั  การทีจ่ะเสนอ
ลกูคา้เพือ่ใหล้กูคา้นัน้ไดง้านไดจ้รงิตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการเลอืก การบอกถงึคุณสมบตัิ
ของผา้ เพือ่ใหล้กูคา้ไดท้ราบ หรอืแนะน าผา้ใหล้กูคา้ไดใ้ชง้านไดต้รงตามสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ 
นอกจากการแนะน าผา้แลว้ ทางบรษิทัฯ ตอ้งแนะน าเทคนิคในกระบวนการฟอกยอ้ม เทคนิค
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การตดัเยบ็ หรกืสถานทีเ่ยบ็ สถานทีฟ่อก สิง่เหล่าน้ีลกูคา้ไดส้มัผสัถงึความเอาใจใส ่ความเป็น
มติร เพือ่รกัษาลกูคา้ทีม่อียูใ้หภ้กัดตี่อตวับรษิทัใหไ้ดย้าวนานทีส่ดุ  
 กลยทุธท์ี ่ 3 ที ่ไมไ่ดเ้ลอืกนัน้เน่ืองจากการสรา้งแบรนดใ์หมน่ัน้เป็นเรือ่งทีท่า้ทาย 
ตอ้งอาศยัเงนิทุนจ านวนมาก ประกอบกบัการตอบโจทยใ์หต้รงตามความตอ้งการของตลาดเป็น
เรือ่งทีต่อ้งอาศยัประสบการณกืารท างานในธุรกิจเสือ้ผา้ อยา่งยาวนาน การตอ้งมทีมีดไีซน์ที ่
ออกแบบสนิคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค การตอบโจทยข์องผูบ้รโิภค ส าหรบัการ
ผลติเสือ้ผา้ ขึน้มานัน้ตอ้งอาศยัทมีงานทีม่คีุณภาพ  เพราะตลาดสนิคา้ประเภทน้ีเป็นตลาดที่
ใหญ่ มผีูป้ระกอบการมากมาย ซึง่ทีม่อียูใ่นตลาดนัน้เป็นเจา้แหง่วงการทัง้สิน้ เชน่ เครอืสหพฒัน์ 
เครอืเซน็ทรลั เป็นตน้ 
 กลยทุธท์ี ่ 4   สาเหตุทีไ่มเ่ลอืกคอื บรษิทัฯ ตอ้งการขายผา่นทางตวัแทนจ าหน่าย
เพยีงอยา่งเดยีว ซึง่บรษิทัฯ ก าลงัด าเนินการอยู ่สาเหตุทีท่างบรษิทัฯ ไมเ่ขา้ไปท าการตลาดยงั
ต่างประเทศเองนัน้ เพราะ บรษิทัฯ ยงัขาดทมีงาน บุคคลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญ จงึเป็น
เหตุใหท้างบรษิทัน เลอืกขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย    
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บทท่ี 4 

บทสรปุ  และข้อเสนอแนะ 
 

1. สรปุผลการศึกษา   
 จากการศกึษาการก าหนดกลยทุธอ์งคก์ร  เพือ่เพิม่ผลประกอบการของ    บรษิทั เอก
ปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์ตามวตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร และภายนอก
องคก์ร  ศกึษาปญัหาการจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั  เพือ่แกป้ญัหาสนิคา้คงคลงัทีม่อียู่
จ านวนมาก และเพือ่ก าหนดกลยทุธอ์งคก์รเพือ่เพิม่ผลประกอบการ ของบรษิทั  เอกปรติต ์ 
เทก็ซไ์ทล ์
 เครือ่งมทืีใ่ชใ้นการศกึษาการเกบ็ขอ้มลู  ผูศ้กึษาไดท้ าการสมัภาษณื ผูบ้รหิารของ  
บรษิทั เอกปรติต ์เทก็ซไ์ทล ์ดว้ยตนเอง และการวเิคราะหข์อ้มลูใชเ้ครือ่งมอืประกอบไปดว้ย 
SWOT Analsisi Five Force Model  TOWS Matrix  เพือ่ประกอบการตอบค าค าถาม
วตัถุประสวงคข์องการศกึษา 
สรปุผลจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร นัน้คอื การมองจุดอ่อนใหเ้ป็นโอกาสทางการค้ า คอืการมอง
ปญัหาสนิคา้คงเหลอืทีค่า้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก น ามาเป็นโอกาสในการขายใหก้บัลกูคา้ ประกอบ
กบัสถารการณ์เศรษฐกจิทีช่ลอตวัลง ท าใหล้กูคา้สนใจผา้ทีม่พีรอ้มรอการจดัสง่ ซงึเป็นการแก้
วกิฤตใหเ้ป็นโอกาส  เพราะจ านวนสคิา้คงเหลอืทีม่จี านวนมากขึน้ในแต่ละปี สง่ผลใหต้้ นทุน
สนิคา้จมลง และเมือ่ช่วงเดอืน เมษายน ถงึ พฤษภาคม 53 ทีผ่า่นเกดิปญัหาทาบงการเมอืงมี
การปิดหา้งดงัยา่นราชประสงคซ์ึง่เป็นศนูยร์วมการคา้ และแฟชัน่ ท าใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้
ต่างไดร้บัผลกระทบกนัทัว่หน้าจนเมือ่กลางปี 53 ทีผ่า่นมา วงการสิง่ทอในประเทศไทยประสบ
ปญัหาวกิฤตเสน้ดา้นทีเ่ป็นวตัถุดบิหลกัปรบัตวัขึน้สงูอยา่งต่อเน่ืองสง่ผลใหต้น้ทนึในการผลติ
สนิคา้ขึน้ตามท าใหลุ้กคา้ตอ้งหนัไปซือ้กบัผูป้ระกอบการทีน่ าเขจ่ากต่างประเทศ หรอืการทีล่กูคา้
ลอืกซือ้สนิคา้ทีม่าจากต่างประเทศ แต่บรษิทั ฯยงัสามารถรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ได้
อยา่งต่อเน่ือง เพราะการซือ้สนิคา้จากต่างประเทสนัน้ตอ้งสัง่ซือ้ในจ านวนทีม่าก จงึเป็นปจัจยัที่
ท าใหล้กูคา้ยงัคงสามารถซือ้สนิคา้กบัทางบรษิทัฯไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ถงึแมว้า่ในปี 53 ปีทีผ่า่นมา
นัน้ ทัว่โลกตอ้งเผญชิกบัสภาพเศรษฐกจิทีถ่ดถอย ซึง่เป็นปญัหาทีท่ ัว่โลกเจอ ทางบรษิทัน 
ตระหนกัถงึเหตุผลน้ีด ีและสามารถรองรบัปญัหาน้ีได ้ 
 จากการศกึษาการก าหนกกลยทุธเ์พือ่ใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบการเพิม่ขึน้  คอืการ
เลอืกแนวทางการแกไ้ข ที ่1 และ 2  ซึง่แนวทางดงักล่าวสามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ โดยบรษิทัฯ 
เพยีงแต่บรหิารวตัถุดบิทีม่อียูใ่หเ้ป็นระบบใหมม่ากขึน้ การรกัษาฐานขอ้มลูลกูคา้รายเก่าให ้
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ยงัคงภกัดกีบับรษิทัใหย้าวนาน  และการท าความรูจ้กักบัลกูคา้รายใหมเ่พือ่เพิม่ชอ่งทางการ
จ าหน่าย เพือ่เพิม่ยอดขายใหม้ากขึน้  การน าสนิคา้คงเหลอืเพือ่เสนอขายใหก้บัลกูคา้ทีต่อ้งการ
ควรจดัท ารปูแบบ รปูเล่มแคตตาลอ็ค ใหส้วยงาม สะดวกในการใชง้าน และสามารถตอบโจทย์
ลกูคา้ได ้ เพือ่งา่ยในการสัง่ซือ้  แนะน าผา้ทีเ่หมาะกบัแบบ เพือ่ใหล้กูคา้สามารถใชง้านไดจ้รงิ 
แนะน าเทคนิคการตดัเยบ็ การฟอกผา้ เพือ่ใหผ้า้มคีวามสวยงามมากขึน้  
 

 
2. ข้อจ ากดัทางการศึกษา   

 จากการศกึษาคน้ควา้นัน้ขอ้มลูเชงิลกึของทางบรษิทัฯ นัน้ไมส่ามารถน ามาเผยแพรไ่ด ้
เชน่ขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิของยอดขาย เงนิเดอืน คา่ใชจ้่ายบางประเภทเป็นตน้ รวมถงึขอ้มลูเชงิลกึ
ของคูแ่ขง่ขนั ตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิของผา้ ส าหรบัขอ้มลูลุกคา้ทีไ่ดก้เ็ป้นเพยีงขอ้มลูบางสว่นเทา่นัน้  

เวลาทีใ่ชใ้นการตดิตามผลยงัไมเ่หมาะสมกบัการศกึษา เพราะธุรกจิทีท่ าอยูน่ัน้เป็น
ธุรกจิวงจรสัน้ๆ เป็นกระแส เป็นแฟชัน้ทีม่คีวามนิยมเพยีงชว่งเวลาสัน้ๆ ดงันัน้การศกึษาถงึ
สนิคา้คงคลงัตอ้งอา้งถงึการท าการยอ้มผา้ ณ ชว่งเวลานัน้ๆ ชว่งทีก่ระแสของสนีัน้ๆเดน่ขึน้มา  

เครือ่งมอืทีใ่ชน้ัน้ไมส่ามารถวดัผลไดท้นัท ีตอ้งรอกระแส หร ื Trend ในแต่ละปี สทีีใ่ชใ้น
แต่ละ Correction จงึท าไดเ้พยีงมองถงึตวัเลขทีผ่า่นมาในอดตี ไมส่ามารถวดัความส าเรจ็ใน
อนาคตได ้
3. ข้อเสนอแนะ 

 ธุรกจิสิง่ทอ หรอืการท าธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแฟชัน่ โดยม ี Trend มาเป็นปจัจยัหลกันัน้ 
ผูป้ระกอบการคงตอ้งศกึษาถงึ Trend ณ ขนาดนัน้ สทีีใ่ชเ้ป็นสอีะไร ในชว่งฤดกูาลนัน้ๆ 
ประกอบกบัประเทศไทย เป็นประเทสทีม่อีากาศรอ้น เพราะใกล้เสน้ละตจิดู จงึไมส่ามารถ
สรา้ง Trend ได ้ตอ้งอาศยั Trend ทีม่าขากทวปียโุรป ซึง่ป้นขอ้งจ ากดั ของประเทศไทย  สิง่
ทีท่ าไดน้ัน้คอืการตาม Trend ใหท้นั และตอ้งสามารถรบัรู ้Trend นัน้ เพือ่เป็นขอ้มลูใหก้บั
ลกูคา้ 
 การเขา้รว่มการอบรมจากสถาบนัต่างๆเป็นสิง่ส าคญั เชน่  inFASH ซึง่เป็นหน่วยงาน
ในการพฒันาแฟชัน่ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  กรมสง่เสรมิการสง่ออก เป็นตน้ 
ซึง่การเข้ าไปอบรมหวัขอ้ต่างๆทีท่างสถาบนั หรอืกรมเป็นผูจ้ดันัน้ ลว้นแลว้แต่จะชว่ย
ผลกัดนั พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศ หรอืแมแ้ต่
การขยายตลาดไปต่างประเทศ จะมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาดแูล แนะน า ผูป้ระกอบการ 
เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการนัน้ไมค่วามรูใ้นการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศได ้ 
 ภาครฐัควรเรง่หาทางแกไ้ขปญัหาราคาเสน้ดา้ยทีผ่นัผวนอยู ่ณ ขนาดน้ี  การจ ากดั
โควตา้สง่ออกเสน้ดา้ยไปยงัต่างประเทศ การใหส้ทิธกิารซือ้เสน้ดา้ยกบัผูป้ระกอบการใน
ประเทศ ซึง่ขอ้เสนอดงักล่าวนัน้เป็นเพยีงสภาพแวดลอ้มภายนอกทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได ้
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 http://www.luckydragonlogistics.com                                                                     

สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ โครงการพฒันาขอ้มลูอุตสาหกรรมสิง่ทอเทคนิค 2553  “ 

 ภาพรวมของอตุสาหกรรมส่ิงทอเทคนิคในตลาดโลก “                                        

สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 2552   “ Global Trade Atlas “                                            

สถาบนัอุตสาหกรรมสิง่ทอ 2550 “รายงานการศึกษาฉบบัสมบรูณ์ ยทุธศาสตรแ์ละแผน

http://www.pimtraining.com/
http://www.aircadetwing.com/
http://www.drmanage.com/
http://www.tbs.tu.ac.th/
http://www.tbs.tu.ac.th/


 แม่บทเพ่ือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งนั ส าหรบัอตุสาหกรรมส่ิงทอ

 และเคร่ืองนุ่งหม่   2550 -2554 “ 
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