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บทคัดยอ 

 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยใหเปนผูนําและเปนศูนยกลางของธุรกิจแฟชั่น
ในภูมิภาคนั้น เปนนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาล เน่ืองจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปน
อุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศซึ่งกอใหเกิดรายไดจากการจําหนายภายในประเทศและการสงออก อยางไร
ก็ตาม จากการที่ตนทุนในการผลิตของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนแรงงานมีสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศคูแขงที่สําคัญอยางประเทศ จีนและอินเดีย ทําใหผูประกอบการไทยประสบปญหาขาดความสามารถ
ในการแขงขันในระดับโลก 

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยใชแนวคิดทางดานการจัดการโซอุปทานจึงไดเขามามี
บทบาทสําคัญใหแกผูประกอบการในการสรางความสามารถทางการแขงขัน ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบโซอุปทานของผูประกอบการในอุตสาหกรรมและนําเสนอแนวทางการปรับปรุง โดย
ไดนําแนวคิดทางดานการจัดการดานโซอุปทานและนําเครื่องมือที่มีชื่อวา “Cluster Audit & Implementation 
Methodology (CAIM)” ที่เปนเครื่องมือสําหรับใชในการเก็บและวิเคราะหระบบการจัดการโซอุปทานทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณมาใชในการศึกษา โดยวิธีการศึกษาจะทําการศึกษากระบวนการทํางานทั้งภายในองคกร
และระหวางองคกรของผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรมกลางน้ําจนกระทั่งอุตสาหกรรมปลายน้ํา ซึ่งไดแก 
ผูประกอบการโรงทอผาและยอมผา ผูประกอบการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปและผูประกอบการจําหนายเสื้อผา
สําเร็จรูป  ซึ่งจากการศึกษาจะทําใหทราบถึงสภาพการดําเนินงานในปจจุบัน รวมท้ังสามารถระบุโอกาสสําหรับ
ปรับปรุงระบบการจัดการโซอุปทานใหแกผูประกอบการ ทั้งในระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว  อันจะนําไปสู
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยไดตอไป 

 
Keywords : การจัดการโซอุปทาน, เครือขายวิสาหกิจ, โซอุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  
 
บทนํา 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยใหเปนผูนําและเปนศูนยกลางของธุรกิจแฟชั่นใน
ภูมิภาคนั้นเปนนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาล เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปน
อุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศซึ่งกอใหเกิดรายไดจากการจําหนายภายในประเทศและการสงออก อยางไร
ก็ตาม จากการที่ตนทุนในการผลิตของประเทศไทยมีสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูผลิตรายใหญจากประเทศจีนและ
อินเดีย ทําใหผูประกอบการไทยประสบปญหาขาดความสามารถในการแขงขัน  การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานโดยใชแนวคิดทางดานการจัดการโซอุปทานและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) จึงไดเขา
มามีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางผูประกอบการภายในอุตสาหกรรม อันจะนํามาซึ่ง
การเพิ่มขดีความสามารถทางการแขงขันใหแกผูประกอบการไทยใหสามารถแขงขันในระดับโลกได   

 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

 - 116 - 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุงหมในปจจุบัน อันจะกอใหเกิดขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมใหเปนไปอยางตอเนื่องเพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหแก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
  
ขอบเขตของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษารูปแบบวิธีการดําเนินงานของผูประกอบการภายใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมโดยเชื่อมโยงตั้งแตผูประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน้ําจนถึงอุตสาหกรรม
ปลายน้ํา ซึ่งไดแก ผูประกอบการยอมและทอผา ผูประกอบการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป และผูประกอบการจําหนาย
เส้ือผาสําเร็จรูป โดยมีกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 15 บริษัท 
 
วิธีการศึกษา 
 วิธีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดนําวิธีการที่เรียกวา “Cluster audit and implementation methodology” 
มาใชในการศึกษา ซึ่งจะทําการศึกษาทั้งในสวนของการรูปแบบการดําเนินงานภายใน (Internal logistics) ที่
เปนอยูในปจจุบันของผูประกอบการ รวมท้ังลักษณะการดําเนินงานระหวางผูประกอบการกับคูคาภายนอกทั้งใน
สวนของ Supplier และ Customer (Supply chain relationship) โดยมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษาดังนี้ 
 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษามีทั้งเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหการดําเนินงานภายในขององคกรเครื่องมือ
ที่ใชในการวิเคราะหการดําเนินงานระหวางประกอบการกับคูคา และเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหปญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคกร ไดแก การวิเคราะหโดยใช  Big Picture 
Mapping ซึ่งมีลักษณะเปนแผนภาพแสดงการไหลของขอมูลและวัตถุดิบเพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานโดยรวม
ขององคกร  การวิเคราะหดวยเครื่องมือที่เรียกวา Input-Output Analysis ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
กระบวนการสื่อสารภายในองคกร และการวิเคราะหคุณคาของกิจกรรมในการดําเนินงานดวยเครื่องมือที่เรียกวา 
Value Stream Analysis สําหรับการวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานกับคูคาภายนอกองคกรจะใชเครื่องมือที่
เรียกวา Relationship analysis ซึ่งจะทําใหทราบถึงระดับการทํางานรวมกันและความสัมพันธในโซอุปทานของผุ
ประกอบการในอุตสาหกรรม เมื่อทําการวิเคราะหกระบวนการทํางานทั้งภายในและภายนอกของผูประกอบการ
ภายในอุสาหกรรมแลว จะใชเครื่องมือที่เรียกวา การวิเคราะห Uncertainty analysis ซึ่งเปนการวิเคราะหความ
ผันผวนที่เกิดขึ้นในโซอุปทานซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานของผูประกอบการ และเพ่ือเปนการไลสาเหตุ
ของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือใหทราบถึงตนตอที่แทจริงของปญหา ทางคณะวิจัยจึงไดใชเครื่องมือที่เรียกวา 
Cause and effect analysis มาใชในการวิเคราะห เพ่ือนําเสนอแนวทางในการไขปญหาตางๆ ที่เกิดขนทั้งใน
ระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว  

อุตสาหกรรมการยอมผา

และทอผา 

อุตสาหกรรมการผลิต

เสื้อผาสําเร็จรูป 

อุตสาหกรรมการ

จําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป 
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ทบทวนวรรณกรรม 
เครือขายวิสาหกิจ (Cluster) 
Michael E. Porter ไดใหคํานิยามของ เครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ไววา คือ  กลุมของธุรกิจ และสถาบันที่
เกี่ยวของมารวมตัวกันดําเนินกิจการอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน  มีความรวมมือ  เกื้อหนุน  เชื่อมโยงและเสริม
กิจการซึ่งกันและกันอยางครบวงจร (Community & Complementarily) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  ความ
เชื่อมโยงในแนวตั้ง (Vertical Linkages) เปนความเชื่อมโยงของผูประกอบการธุรกิจ ต้ังแตธุรกิจตนน้ําไปจนถึง
ปลายน้ําเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกันคือ การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งถือเปนปจจัยหลักในการเพิ่ม
ความสามารถทางการแขงขันที่ย่ังยืน  
โซอุปทาน (Supply Chain)  
Council of Supply Chain Management Professional (2005) ไดใหคํานิยามของ Supply Chain ไววา 
“Starting with unprocessed raw materials and ending with the final customer using the finished goods. 
The supply chain links all vendors, service providers and customers are links in the supply chain. The 
material and informational interchanges in the logistical process stretching from acquisition of raw 
materials to delivery of finished products to the end user.”  
 
สรุปผลการศึกษา 
 
การวิเคราะห Value Stream Analysis 
 การวิเคราะห Value Stream Analysis จะเปนการแสดงกระบวนการทั้งหมดของอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมและส่ิงทอ เชื่อมโยงกิจกรรมตั้งแตอุตสาหกรรมการจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมการผลิต
เส้ือผาสําเร็จรูป และอุตสาหกรรมการยอมและทอผา โดยการวิเคราะหจะพิจารณาวากิจกรรมใดบางที่กอใหเกิด
คุณคาหรือไมกอใหเกิดคุณคาในมุมมองของลูกคา (End Customer) และหาแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานโดยการลดกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคา อันจะนําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีย่ิงขึ้น 

ประเภทของกิจกรรม จํานวนครั้งที่เกิดขึ้น รอยละของกิจกรรมทั้งหมด 
Value added activities 20 7.87 
Non-value added activities 42 16.54 
Necessary but non-value added activities 192 75.59 

รวมท้ังหมด 254 100 
ที่มา : คณะวิจัย 
 

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนของกิจกรรมตางๆ พบวากิจกรรมที่สามารถสรางมูลคาใหเกิดขึ้นจะเปนกิจกรรม
ที่มีจํานวนนอยที่สุด โดยพบวามีเพียงรอยละ 7.87 เทานั้นเอง ที่เหลืออีกรอยละ 16.54 จะเปนกิจกรรมที่ไมสราง
มูลคาใดๆ ขึ้นมาเลย แตก็มีบางกิจกรรมซึ่งเปนกิจกรรมสวนใหญที่ไมสรางมูลคาแตจําเปนที่จะตองมีไวรอยละ 
75.59 จะเห็นไดวากิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคานั้นมีสัดสวนที่สูงโดยอยูที่ระดับประมาณรอยละ 80 ขึ้นไป ดังนั้น 
จะเห็นไดวาผูประกอบการยังมีโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดอีกมาก โดยการกําจัด
กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเหลานี้ออกไปหรือทําใหลดลงมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
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การวิเคราะหความผันผวนในโซอุปทาน (Supply Chain Uncertainty Analysis) 

 
ที่มา : คณะวิจัย 

 
จากการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยางของผูประกอบการในแตละอุตสาหกรรมก็ไดรับผลกระทบจาก

ความผันผวนในโซอุปทานแตละประเภทที่แตกตางกัน จากการศึกษาสามารถเรียงลําดับความผันผวนที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงานของผูประกอบการตามลําดับไดดังนี้  

 
ความผันผวนดานการควบคุม (Control uncertainty)  

ซึ่งเปนความผันผวนที่เกิดขึ้นจากระบบควบคุมภายในองคกรและสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
ผูประกอบการมากที่สุดซึ่งไดแก การจัดโครงสรางองคกรที่ไมเหมาะสม การขาดการสื่อสารและการประสานงาน
กันที่ดีระหวางแผนกภายในองคกร การที่องคกรไมมีขอกําหนด กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความไมชัดเจนในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ดานความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ไมวาจะเปนการที่บุคลากรในองคกรขาดวินัยในการปฏิบัติงาน   ผูบริหารระดับกลางและพนักงาน
ระดับหัวหนางานขาดทักษะดานการบริหาร ขาดทักษะดานการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต ก็เปน
สาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดความผันผวนในการควบคุม 

 
ความผันผวนดานกระบวนการ (Process uncertainty) 

ความผันผวนดานกระบวนการของผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่ไดรับผลกระทบ
ในปจจุบันไดแก การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด ทําใหไมสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาได
ทันตามที่กําหนด ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ในขั้นตอนการติดตอกับลูกคากอนที่จะเริ่มกระบวนการผลิตมี
ระยะเวลาที่นาน รวมท้ังไมสามารถควบคุมและกําหนดกระบวนการดําเนินงานภายในใหเปนไปตามแผนงานที่
กําหนด  

 
ความผันผวนทางดานอุปทาน (Supply uncertainty) 

ความผันผวนทางดานอุปทานสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ดานผูสงมอบ (Suppliers) และ
ดานแรงงาน (Workforces) ซึ่งดานผูสงมอบพบวาผูประกอบการจะไดรับความผันผวนจากการที่ผูสงมอบ
วัตถุดิบหลักและวัตถุดิบประกอบไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงที่กําหนดได ไมวาจะเปนวัตถุดิบที่สงมอบไมได



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

 - 119 - 

มาตรฐานตามที่กําหนด ผูประกอบการจึงตองสงวัตถุดิบกลับคืนไปยังผูสงมอบ การสงวัตถุดิบไมครบตาม
จํานวนที่กําหนด รวมท้ังการจัดสงวัตถุดิบที่ลาชากวาที่กําหนด ความผันผวนเหลานี้ลวนสงผลใหผูประกอบการ
มีระยะเวลาในการรอคอยกอนที่จะเริ่มตนผลิตนานขึ้น สวนทางดานแรงงานพบวา ผูประกอบการสวนใหญมักจะ
ประสบกับปญหาเกี่ยวกับพนักงานในสายการผลิตมีอัตราการหมุนเวียนสูง ทําใหไมสามารถควบคุมระยะเวลา
รวมท้ังคุณภาพของสินคาที่ผลิตได เนื่องจากพนักงานใหมจะตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูงาน 

 
ความผันผวนทางดานอุปสงค (Demand uncertainty) 

ความผันผวนทางดานอุปสงคเปนความผันผวนที่เกิดขึ้นจากทางดานของลูกคา ไดแก การที่คําส่ังการผลิต
จากลูกคาในแตละชวงของปมีไมเทากัน เนื่องจากสินคาที่เปนสินคาแฟชั่นจะมีลักษณะเปน Seasonal 
นอกจากนี้ การที่ผูประกอบการสวนใหญมีการดําเนินกลยุทธในการผลิตแบบ OEM ทําใหผูประกอบการบางราย
มิไดมีการทําสัญญาในการผลิตระยะยาวกับลูกคา รวมท้ังพฤติกรรมของลูกคาที่มีการสั่งผลิตสินคาเปนครั้งตอ
ครั้ง นอกจากนี้การสั่งผลิตเพ่ิม (Re-order) หรือมีคําส่ังผลิตเรงดวนจากลูกคา และการที่ลูกคามีการตัดสินใจ
เรื่องแบบที่ลาชาและมีการเปล่ียน แกไขแบบ 

ซึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพ่ือหาวิธีการในการลดความผันผวนที่เกิดขึ้นจะตองมีการ
วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนดังกลาว โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหที่เรียกวา 
Cause and Effect Analysis ซึ่งเปนแผนภูมิที่จะแสดงใหเห็นวาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุเกิดจากอะไร
เพ่ือที่จะสามารถหาแนวทางในการแกไขไดอยางถูกตองดังนี้ 

 
การวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
 

ขาดความสามารถ
ในการแขงขัน

ตนทุน
การผลิต

สูง

สงมอบ
สินคาไม
ตรงตามท่ี
กําหนด

คุณภาพ
ไมได

มาตรฐาน

การดําเนินงาน
ไมเปนไปตาม
แผนที่กําหนด

จัดซื้อชา

ลูกคาตัดสินใจชา

ลูกคาแกไข/
เปล่ียนแบบ

แบบไมละเอียด/
ไมชัดเจน

ตัวอยาง
ไมถูกตอง

ลูกคาเปลี่ยนราย
ละเอียดวัตถุดิบ

มีระยะเวลา
นานในขั้นตอน
ส่ังซื้อวัตถุดิบ

ขาดการประสานงาน
กันที่ดีใน

Supply Chain

ไดรับ
วัตถุดิบชา

สงคืนวัตถุดิบ
ให Supplier

วัตถุดิบไมได
คุณภาพ

Supplier ไมมี
สามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่ตกลงไ

ด Supplier 
สงมอบวัตถุดิบชา

ผูรับเหมาราย
ยอยสงงานลาชา

ผูรับเหมารายยอยไม
สามารถปฏิบัติตามขอ
กําหนดที่ตกลงได

Order เรงดวน/
Repeat Order

เรงการผลิต

Over 
Capacity

Defect สูง

การไหลของ
Materials

ไมมีประสิทธิภาพ

ลําดับงาน
ไมตอเนื่อง

ผังโรงงาน
ไมเหมาะสม

ไมติดตาม/
ขาดขอมูลดาน
แนวโนมแฟชั่น

สินคาไมได
การยอมรับ
จากลูกคา

ลูกคาไมส่ังซื้อสินคา/
หาผูผลิตรายอื่น

ตั๋วสั่งผลิต
ไมสม่ําเสมอ

สินคาเปน
Seasonal

รายไดของ
พนักงาน
ไมแนนอน

รายไดของ
บริษัท

ไมแนนอน

Turn Over 
พนักงานสูง

พนักงาน
ขาดทักษะ

ขายแรงงานใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่รายไดดีกวา

ไมมีขอกําหนด/
กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

การทํางานไม
เปนระบบ

ละเลยหนาที่การปฏิบัติงาน
หรือมีการปฎิบัติงานที่ซ้ําซอน

ไมมีระบบการควบคุม
การดําเนินงาน

ใหเปนไปตามแผน

ไมสามารถตรวจ
สอบสถานะการ

ผลิตในแตละ Lot ได

ไมมีวินัยใน
การทํางาน

การปฏิบัติงาน
ไมตอเนื่อง

ไมปฏิบัติตาม
แนวทางกฎระเบียบ

ที่กําหนด

ไมมีการส่ือสารที่ดี
ระหวางแผนก/ในองคกร

ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจชา

ลําดับขั้นการ
บังคับบัญชามาก

โครงสรางองคกร
ไมเหมาะสม

แกไขปญหา
ลาชา

ผูบริหารระดับ
กลางขาดทักษะ
ในการบริหาร

ไมกลา
ตัดสินใจ

ไมสามารถนํา
แผนกลยุทธ

ลงไปใชในระดับ
ปฏิบัติการไดเต็มที่

ไมมีการเก็บบันทึก
ขอมูลที่สําคัญ

ไมมีระบบฐานขอมูล
ระบบเอกสารภายในที่

เปนมาตรฐาน

มีขอมูลไม
เพียงพอใน
การตัดสินใจ

ไมทราบวาจะตองเก็บ
ขอมูลอะไรบาง

QC 
หรือผูมีอํานาจตัดสิน
ใจปลอยผานสินคาที่

ไมไดคุณภาพ

ไมมีวินัยใน
การทํางาน

ไมปฏิบัติตาม
แนวทางกฎระเบียบ

ที่กําหนด

การวางแผน
การควบคุมการผลิต
ไมมีประสิทธิภาพ

ผูประกอบการขาดทักษะ
ดานการวาแผน

การควบคุมการผลิต

ขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
(วิศวอุตสาหการ)

วิศวอุตสาหการที่มีอยู
ขาดประสบการณ/
ความเช่ียวชาญ

Bottleneck 
ในกระบวนการผลิต

ขาดการบํารุงดูแล
รักษาเครื่องจักร

ที่ถูกตองเคร่ืองจักร
ชํารุด

หยุดการผลิต
เพื่อซอมแซม

คาใชจายใน
การซอมแซม

Defect สูง

ไมทราบตนทุนที่
แทจริงในการดําเนินงาน

ไมสามารถควบคุม
ตนทุนคาใชจายได
อยางมีประสิทธืภาพ

สาเหตุ

อาการ

ผลกระทบ

 
ที่มา : คณะวิจัย 
 

จากแผนภูมิจะเห็นไดวาความผนัผวนที่เกิดขึ้นเหลานี้ไดสงผลกระทบเปนลูกโซ ทําใหผูประกอบการ
ขาดความสามารถทางการแขงขัน ทั้งในสวนของการขาดความสามารถทางการแขงขันดานระยะเวลา (Time) 
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ซึ่งไดแก การที่ผูประกอบการไมสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดทันตามกําหนด การที่ผูประกอบการขาด
ความสามารถในการแขงขันดานคุณภาพ (Quality) ไดแก การที่ผลิตสินคาไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด และท่ี
สําคัญที่สุดคือ การขาดความสามารถทางการแขงขันทางดานตนทุน (Cost) ไดแก การที่มีตนทุนในการผลิต
สินคาที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตของผูประกอบการไทยกับคูแขง
ขันรายใหญอยางจีน อินเดีย หรือเวียดนาม พบวา แทบจะเปนไปไมไดเลยที่ผูประกอบการไทยจะทําการแขงขัน
โดยมุงเนนการใชกลยุทธตนทุนต่ํา เนื่องจากโครงสรางของปจจัยดานคาแรงของประเทศดังกลาวมีราคาที่ตํ่ากวา
ประเทศไทยมาก ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรปรับตัวโดยการมุงเนนการใชกลยุทธดานการสงมอบสินคาให
ทันเวลา ครบตามจํานวน ไดคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด และพัฒนาตนเองใหมีความยืดหยุนในกระบวนการ
ผลิต สามารถรองรับคําส่ังซื้อของลูกคาที่มีความหลากหลายได นอกจากนี้ การพัฒนาตนเองจากการที่จะมุงเนน
เฉพาะการผลิตแบบ OEM ไปสูการผลิตแบบ ODM และ OBM ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพ่ิมในกระบวนการผลิต 
และสามารถเสนอรูปแบบการใหบริการแกลูกคาที่หลากหลายได ก็เปนกลยุทธหนึ่งที่จะทําใหผูประกอบการไทย
อยูรอดและสามารถแขงขันกับคูแขงจากประเทศอื่นๆ ได   

 
การวิเคราะหความสัมพันธกับคูคาภายนอก (Relationship Analysis) 

การวิเคราะหความสัมพันธเปนการวิเคราะหถึงรูปแบบและวิธีการทํางานรวมกันในปจจุบันระหวาง
ผูประกอบการกับผูสงมอบและลูกคาโดยจะมีมิติหรือ KPIs ที่วัดความสัมพันธเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน 8 มิติ
ดวยกัน ไดแก ระยะเวลาของการทําสัญญา (Contract length) ความรวมมือกันทางดานการวิจัยและพัฒนา 
(Joint R&D program) ความเชื่อใจ (Trust) การพึ่งพาอาศัยกัน (Dependence) ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามขอ
ผูกมัดที่มีตอกัน (Commitment) การติดตอส่ือสาร (Communication) การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 
(Information sharing) และความโปรงใสของตนทุนที่มีตอกัน (Cost transparency) ซึ่งจากศึกษาพบวาทั้งผูสง
มอบและลูกคาของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทยอยดวยกัน คือ ผูสงมอบและลูกคาที่เปนบริษัทใน
เครือกับผูสงมอบและลูกคาที่เปนบริษัทภายนอก ซึ่งพบวาบริษัทจะมีความสัมพันธที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญตอผูสงมอบและลูกคาแตละกลุมและผลของการวิเคราะหความสัมพันธมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับผูสงมอบ (Supplier relationship) 
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ผูสงมอบที่เปนบริษัทในเครือ  
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับผูสงมอบเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการทําสัญญา (Contract length) 

สวนใหญจะไมมีการทําสัญญาลักษณะดังกลาวเลยเนื่องจากเปนผูสงมอบที่เปนบริษัทในเครือที่มีเจาของรวมกัน 
ทําใหไมมีการทําสัญญา นอกจากนี้จะเห็นวาความสัมพันธในการทํางาน R&D รวมกันยังไมเกิดขึ้น หากมองถึง
ดานอื่นเชน ความเชื่อใจ การพึ่งพาอาศัยกัน ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามขอผูกมัดที่มีตอกัน การติดตอส่ือสาร
และการแชรขอมูลรวมกันจะมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากผูสงมอบเปนบริษัทในเครือ 
ความสัมพันธดานตางๆ ดังกลาวจึงเปนไปไดดวยดี ทั้งนี้หากมองถึงดานตนทุน แมวา ผูสงมอบจะเปนบริษัทใน
เครือ แตยังมีการเปดเผยกันเรื่องตนทุนคอนขางต่ํา เนื่องมาจากการที่ผูสงมอบจําเปนตองรักษาความลับ
บางสวนเพ่ือความสามารถในการแขงขันกับลูกคารายอื่นๆ ดวย 

 
ผูสงมอบที่เปนบริษัทภายนอก 
  ในการสั่งซื้อสินคาแตละครั้งไมมีการทําสัญญาระยะยาว การสั่งซื้อจะเปนในลักษณะครั้งตอครั้งใน
ปริมาณมากๆ โดยบริษัทมีความสัมพันธดานการทํา R&D รวมกันพบวา บริษัทมีความสัมพันธในการรวมพัฒนา
และวิจัยกับผูสงมอบทุกๆ ราย โดยเปนการปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของผาที่จะนํามาผลิต ดาน
การไววางใจในการใหบริการ (Trust) พบวาบริษัทมีความไววางใจในการใหบริการของผูสงมอบในระดับที่สูง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนผูสงมอบที่สามารถผลิตหรือจัดหาผาที่มีคุณภาพสูงไดก็จะย่ิงใหความไววางใจสูงตาม
ไปดวย ดานความเปนอิสระในการขายสินคาให (Independence)พบวา ผูสงมอบที่จําหนายวัตถุดิบดานวัตถุดิบ
หลักมีความเปนอิสระคอนขางสูง แตในบางทีติดปญหาเรื่องคุณภาพของผาและการประสานงานระหวางบริษัท
เปนตัวกําหนดในการเลือกผูสงมอบดวยเชนกัน ดานการติดตอส่ือสารและการใหคํามั่นสัญญาระหวางกัน 
(Communication and commitment) พบวาบริษัทมีการติดตอส่ือสารกับผูสงมอบบอยครั้ง รวมท้ังไดรับการทํา
ตามคําสัญญาระหวางกันในระดับที่ดี ดานการเปดเผยในขอมูล (Information sharing) พบวาเปนไปในลักษณะ
เดียวกับการติดตอส่ือสารคือ บริษัทที่ติดตอส่ือสารกับผูสงมอบคอนขางมากจะไดรับทราบถึงขอมูลของผูสงมอบ
มากเชนกัน ดานการทราบถึงตนทุน (Cost transparency) พบวาผูสงมอบทั้งหมดคอนขางที่จะมีระดับการ
เปดเผยตนทุนใหบริษัททราบไมมากนักยังอยูในระดับที่ตํ่าทั้งหมด 
 
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา (Customer relationship) 
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ลูกคา ท่ีเปนบริษัทในเครือ 
ความสัมพันธกับลูกคาในเรื่องของสัญญาการดําเนินงานตางๆ (Contract length) จะมีเพียงผูบริหาร

ระดับสูงเทานั้นที่ทราบ และเนนการถึงการตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไปโดยตลอดเวลา 
โดยไมมีการทํา R&D รวมกัน และเนื่องจากลูกคาเปนบริษัทในเครือจึงทําใหมีความไววางใจ (Trust) ในระดับสูง 
สวนการติดตอส่ือสาร (Communication) ระหวางกันมีสูง เนื่องจากตองมีการติดตอประสานงานกันตลอดเวลา 
ทั้งทางดานการสงมอบสินคา การจัดเก็บสินคา ตลอดจนการจัดเก็บบัญชีตางๆ อยางไรก็ตามในเรื่องของการ
แบงปนขอมูล (Information sharing) พบวาทั้งบริษทัและลูกคาไมมีการแลกเปลี่ยนหรือแบงปนขอมูลรวมกันเลย 
เนื่องจากบริษัทมองวาขอมูลตางๆ เกิดจากการจัดเก็บขอมูลของแตละฝาย นอกจากนี้บริษัทจะเปนผูกําหนด
ราคาตนทุนขายและแจงใหทางลูกคาทราบเพื่อใชในการกําหนดกําไรและโปรโมชั่นของลูกคาแตละราย  
 
ลูกคา ท่ีเปนบริษัทภายนอก 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธของบริษัทกับลูกคาทั้งลูกคาภายในประเทศและลูกคาตางประเทศ พบวา
ดานการทําสัญญาสั่งซื้อสินคากับบริษัท (Contract length) พบวาการสั่งซื้อสินคากับบริษัทไมมีลูกคารายใดเลย
ที่ทําการสั่งซื้อในลักษณะเปนสัญญาซื้อขายกับบริษัททั้งในแบบระยะยาวหรือระยะส้ัน สวนใหญเปนการสั่งซื้อ
สินคาครั้งตอครั้งเทานั้น ซึ่งทําใหบริษัทประเมินความตองการของลูกคาไดยากสงผลใหทําการวางแผนการผลิต
ไดลําบากดวย ดานการวิจัยและพัฒนา (Joint R&D) พบวาเนื่องจากลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนลักษณะ
รานคาปลีกและสงที่อยูในไทยเปนหลักและลักษณะของสินคาก็เปนเส้ือผาสําเร็จรูป ทําใหการรวมวิจัยพัฒนาใน
ลูกคาทุกกลุมไมมีเลย มีเพียงการใหขอมูลในเรื่องของแนวโนมแฟชั่นบาง โดยการบอกกลาวดวยวาจาและจาก
ยอดการสั่งสินคาแฟชั่นแตละประเภท  ซึ่งเปนลักษณะการบอกกลาวถึงความตองการของลูกคา (End user) แต
ไมไดรวมกนัพัฒนาโดยตรง ดานความไววางใจ (Trust) พบวามีความไววางใจอยูในระดับที่สูง โดยเฉพาะ
สําหรับลูกคาตางประเทศ แสดงใหเห็นถึงความไวเนื้อเชื่อใจกันมาก ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการทําสัญญา
ซื้อ-ขายที่เปนลายลักษณอักษรไมมีความจําเปน ดานการพึ่งพาอาศัยกัน (Dependence) พบวาอยูในระดับสูง 
ยกเวนในกลุมลูกคาตางประเทศที่มีระดับการพึ่งพาอาศัยต่ํา เนื่องจากลูกคาตางประเทศมีทางเลือกคอนขางมาก
ในการสั่งซื้อกับบริษัทอื่นๆแทน ดานคํามั่นสัญญาที่มีตอกัน (Commitment) พบวาบริษัทสวนใหญมีความ
รับผิดชอบในคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคาในระดับต่ํา เนื่องจากหลายบริษัทเพ่ิงนําระบบควบคุมคุณภาพเขามา
ใชกับทุกแผนกในกิจการไดไมนาน ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของทุกแผนกลดลง เนื่องจากผูปฏิบัติการ
เกิดความระมัดระวังตัวเพ่ิมมากขึ้น  ดานการติดตอส่ือสาร ( Communication) พบวาระดับการ
ติดตอส่ือสารของกลุมลูกคาในกรุงเทพฯ อยูในระดับสูง เพราะเปนลูกคารายสําคัญ สวนลูกคาตางจังหวัดมีการ
ติดตอส่ือสารคอนขางต่ํา เพราะมีสัดสวนของยอดการสั่งซื้อนอย และสวนใหญเปนเพียงรายยอยๆ สําหรับราน 
show room ก็มีการติดตอส่ือสารคอนขางต่ําเชนกัน เพราะการจัดการสวนใหญขึ้นอยูกับการบริหารของทาง
บริษัท บริษัทและผูจัดการสาขาเพียงติดตอส่ือสารกันเทาที่จําเปนเทานั้น ดานการแบงปนขอมูลระหวางกัน 
(Information sharing) พบวาการแบงปนขอมูลระหวางกันของกลุมลูกคาในกรุงเทพฯ อยูในระดับสูงเนื่องจาก
กลุมนี้ถือเปนลูกคาหลักและมีความสัมพันธกันมาคอนขางยาวนาน ความไวเนื้อเชื่อใจจึงสูงที่สุด ในกลุมราน 
showroom ก็สูงเชนกัน เพราะบริษัทเปนเจาของเองจึงสามารถแบงปนขอมูลไดเต็มที่ สวนลูกคาตางจังหวัดมี
การเปดเผยขอมูลคอนขางต่ํา และสวนใหญเปนเพียงรายยอยๆ ทําใหระบบการเก็บขอมูลไมมีมาตรฐานและไม
เห็นถึงประโยชนจากการเปดเผยขอมูลใหกับบริษัท สําหรับลูกคาตางประเทศนั้น เรียกไดวาไมมีการแบงปน
ขอมูลเลย ลูกคากลุมนี้จะเขามาเลือกสินคาแบบที่ถูกใจ แลวก็ส่ังซื้อตามจํานวนที่ตองการเลย ดานการเปดเผย
ขอมูลดานตนทุน (Cost transparency) พบวาระดับการเปดเผยดานตนทุนอยูในระดับคอนขางต่ําในเกือบทุก
กลุมลูกคา ยกเวนลูกคาตางประเทศที่ไมมีการเปดเผยขอมูลดานตนทุนเลย  
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สรุปการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูประกอบการกับคูคาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
 
ระดับท่ี 1 : Baseline 
 

 
 

ในปจจุบันรูปแบบของความรวมมือในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยสวนใหญจะเปนลักษณะ
แบบ Baseline นี้ โดยที่ทั้ง 3 อุตสาหกรรมยังไมมีความรวมมือกันตลอดท้ังโซอุปทานเลย คือ ต้ังแตตนน้ําไป
จนถึงปลายน้ํา 
 
ระดับท่ี 2 : Integration of operation & logistics integration 
 

 
 
ในปจจุบัน รูปแบบของความรวมมือระหวาง 2 อุตสาหกรรมที่เปนแบบ Integration of operation & 

logistics integration จะเปนความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมยอมและทอผากับอุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา
สําเร็จรูป หรือ อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปกับอุตสาหกรรมจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป  
 
ระดับท่ี 3 : Supply chain integration  
 

 
 

 
สําหรับรูปแบบความรวมมือแบบ Supply chain integration นี้ถือวาเปนระดับความรวมมือสูงสุดที่ควร

จะเกิดขึ้นแตพบวาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยยังไมมีความรวมมือกันในระดับนี้เกิดขึ้นเลย  
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

การพัฒนา Fashion Supply Chain Cluster ใหมีความเขมแข็งนั้น จะตองมีจุดเริ่มตนมาจากการ
พัฒนาระบบการดําเนินงานภายในองคกรของผูประกอบการแตละรายใหมีประสิทธิภาพเสียกอนซึ่งก็คือ การ
จัดการโลจิสติกสภายในขององคกรนั่นเอง (Re-engineering logistics process) ซึ่งการปรับปรุงระบบโลจิสติกส
ภายในองคกรจะตองมีการวางแผน การดําเนินงานและการควบคุมในการดําเนินงาน เมื่อระบบการดําเนินงาน
ภายในขององคกรเริ่มที่จะมีความนิ่งมากขึ้นและสามารถควบคุมได องคกรจะตองเริ่มพิจารณาถึงการพัฒนา
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วิธีการดําเนินงานในขั้นตอไปซึ่งเปนแผนการดําเนินงานในระยะยาว (Long term plan) โดยมุงเนนที่การ
ประสานงานรวมมือกันระหวางสมาชิกภายในโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขงขัน ซึ่งก็คือการแนวคิดทางดานการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) มาใชในการ
ดําเนินงาน โดยควรเริ่มตนจากการปรับปรุงระบบควบคุม (Control) ไดแก การปรับปรุงดานการสื่อสารภายใน 
จัดทํา Information working procedure และกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใหชัดเจน การ
สรางปลูกฝงวินัยในการทํางานใหแกบุคลากร เปนตน ดานการปรับปรุงกระบวนการ (Process) ไดแก การลด
ความซ้ําซอน กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เปนตน ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระยะเวลา 
(Lead time) ในการสงมอบได เปนตน ดานการปรับปรุงดานอุปทาน (Supply) ไดแก การลดความไมแนนอนใน
การจัดสงวัตถุดิบผูสงมอบทั้งในแงของปริมาณ คุณภาพและระยะเวลา โดยในเบื้องตนควรจะตองมีการประเมิน
ความสามารถในการสงมอบสินคาของผูสงมอบเพ่ือใชเปนตัวควบคุมและแสดงใหผูสงมอบเห็นถึงความสามารถ
ในการจัดสงสินคาของตนเองวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เปนตน ดานการปรับปรุงดานอุปสงค 
(Demand) ซึ่งเปนความไมแนนอนที่ผูประกอบการไมสามารถคาดการณได ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรที่
จะตองปรับเปล่ียนขั้นตอนการทํางานเพ่ือลดเวลาการผลิต ตอบสนองลูกคาใหเร็วขึ้น รวมท้ังมีความยืดหยุนใน
การดําเนินงานเพ่ือรองรับกับความไมแนนอนที่ไมสามารถคาดการณไดดังกลาว โดยการใชหลักการจัดการแบบ 
Lean เพ่ือกําจัดกิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคาแกสินคาออกไปควบคูกับการใชหลักการจัดการแบบ Agile เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหเร็วขึ้น เปนตน 
 
ขอจํากัดของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษากลุมตัวอยางของผูประกอบภายในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมจํานวน
ทั้งส้ิน 15 บริษัท ซึ่งถือเปนสัดสวนที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูประกอบการทั้งหมดภายใน
อุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานระยะเวลาและงบประมาณที่ใชในการศึกษาของโครงการ ดังนั้น 
ประเด็นปญหาตางๆ ที่คณะวิจัยไดวิเคราะหหรือคนพบอาจจะไมครอบคลุมประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยได  
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