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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
อาเซียน (2) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมสิ่งทอในอาเซียน (3)
ศึกษาการกําหนดกลยุทธการคาในอุตสาหกรรมสิ่งทอในชวงป 2559-2562 โดยใชระเบียบ
วิธีวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology Research) เครื่องมือที่
ใชเปนแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview)
และแบบสอบถาม (Questionnaire)
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดังนี้ สถานภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไทยตอนนี้ยังคงแขงขันไดในระดับปานกลางของอาเซียน ผลกระทบทางดานสังคม ดาน
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองสงผลใหมียอดลดลงไมมากนักแตผูประกอบการยังตอง
พยายามพัฒนาตัวเอง อุปสรรคสําคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอนี้คือการขาดแรงงานที่มีทักษะ
ฝมืออยางตอเนื่อง การกําหนดคาแรง 300 บาท ที่สูงขึ้นเปนขั้นตน รวมถึงกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ก็สงผลเชนกัน สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยสวนใหญเปน
แบบโรงงานขนาดกลางและขนาดย อ มรั บ จ า งผลิ ต ตามข อ กํ า หนดของผู สั่ ง (Original
Equipment Manufacturer : OEM) อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยยังคงไดเปรียบทางการแขงขัน
ธุรกิจดานทักษะฝมือของแรงงานคนไทย ที่มีความประณีต กลยุทธทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
สิ่งทอในชวงป 2559-2562 ควรเปนกลยุทธเชิงรุกและกลยุทธเชิงรับควบคูกันไป แบบบูรณา
การภาครัฐบาลควรใหการสนับสนุนโยบายสงเสริมใหถูกประเด็นที่สําคัญ เชน การสงเสริมใน
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เรื่อง อุตสาหกรรมตนน้ํา (Upstream) อุตสาหกรรมกลางน้ํา (Middlestream) อุตสาหกรรม
ปลายน้ํา (Downstream) ใหครอบคลุมทุกกระบวนการ
คําสําคัญ : กลยุทธการปรับตัว, อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย, อาเซียน

Abstract
This research study aims to (1) study of the textile industry in
ASEAN, (2) to compare the competitive textile industry in ASEAN (3) to
determine a trading strategy in the textile industry during 2016-2019 using the
Mixde methodology Research tools in-depth interviews used for data
collection in-dept Interview and Questionnaire.
The results showed that the Sample comments below Council for
textile industry are still competitive in the ASEAN average level. Impact on
the social, economic and political dominance, resulting in a total decrease is
not much but operators also need to develop their own forecasts. A major
hurdle is the lack of textile industry, skilled labor continues. 300 THB to set
wages higher margin. The laws of ASEAN countries. Would result in a While
textile factories in Thailand are mainly small and medium-sized enterprises in
manufacturing with the requirements of the order (Original Equipment
Manufacturer: OEM) Thailand's textile industry remains competitive advantage
the business skills of the labor force in Thailand. Intricate Business strategy in
the textile industry in the years 2016-2019 should be the offensive and
defensive strategies concurrently. Integrated forecast government sponsorship
policies should be promoted to key issues such as the promotion of the
subject. Upstream, Middlestream, Downstream, to cover all processes.
Keywords :

Adeptation Strategy, Textile Industries, ASEAN
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1. บทนํา
ในสภาพป จ จุ บั น สิ่ งทอเป น สิ น ค า ที่ มี ความสํ าคั ญ ต อระบบเศรษฐกิ จ ของไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเริ่มตนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ เชน ญี่ปุน
เกาหลีใต ไตหวันและฮองกง ซึ่งอุตสาหกรรมนี้เคยมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ
เหล า นี้ และเป น อุ ตสาหกรรมเริ่ มต น ของการพัฒ นาอุตสาหกรรม แตในปจ จุบัน ลว นลด
ความสําคัญลง เนื่องมาจากปญหาคาจางแรงงานที่สูงขึ้น กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของความ
ไดเปรียบในการผลิต และการสงออกสินคาสิ่งทอในตลาดโลก จนปจจุบันประเทศญี่ปุนที่เคย
เปนประเทศสงออกสินคาสิ่งทอของโลกยังกลับกลายมาเปนประเทศนําเขาสุทธิ และประเทศ
ไตหวันก็มีแนวโนมเชนเดียวกับประเทศญี่ปุนที่ปริมาณการสงออกมีแนวโนมลดลง
อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจ
ไทยมาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการสรางรายได ใหแกประเทศในการสงออก ซึ่งแตละปมี
มูลคาไมต่ํากวา 3,075.76 ลานดอลลารสหรัฐ และมีสัดสวนสูงเปนอันดับ 4 รองจากมูลคาการ
ส งออกผลิ ตภั ณฑ อิ เล็ กทรอนิ กส แผงวงจรไฟฟ า และรถยนต อุ ปกรณ และส วนประกอบ
อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต การผลิตเสนใย การปนดาย ถักผา
ฟอกยอม ตัดเย็บ เสื้อผาสําเร็จรูป และผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ เชน เคหะสิ่งทอ ซึ่งในการผลิต
แต ล ะขั้ น ตอนมี ผู ผ ลิ ตอยู เ ป น จํ า นวนมาก ส ว นใหญเปน ผูผ ลิ ตขนาดกลางและขนาดเล็ ก
กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค สงผล ใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรม
ที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศโดยคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 7 ของผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยมีการผลิตอยางครบวงจรตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํา
(เสนใยธรรมชาติ) อุตสาหกรรมกลางน้ํา (การทอผา การยอมผา การพิมพลาย) และอุตสาหกรรม
ปลายน้ํา (การตัดเย็บ) และยังไดมีการรวมกลุมตั้งสมาคมเพื่อพัฒนาและแกไขปญหา อุตสาหกรรม
สิ่งทอซึ่งกันและกันอยางเขมแข็ง รวมไปถึงผูประกอบการไทยมีประสบการณดานสิ่งทอยาวนาน
มากกว า 60 ป ทํ าให ผู ซื้อมี ความเชื่ อมั่ น สินคาสวนใหญเปนที่ยอมรับในตลาดโลก ภาครัฐ มี
เสถียรภาพแกปญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประการสําคัญประเทศไทยอยูในภูมิภาคที่เหมาะสมโดย
เปนศูนยกลางในเอเชีย ดังนั้นผูวิจัยสนใจที่จะทํางานวิจัยดังกลาวมาเพื่อรองรับการเปดเสรี
เศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะมาถึงในป พ.ศ. 2558 นี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย
ควรมีการสรางกลยุทธเพื่อสรางการไดเปรียบทางการแขงขันธุรกิจกับประเทศเสรีเศรษฐกิจ
อาเซียนอยางจําเปนและเรงดวนเปนประการสําคัญ
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ตารางที่ 1 การสงออกไปยังตลาดหลักที่สําคัญของไทย: มกราคม- พฤษภาคม
พ.ศ. 2556
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ
ตลาดหลัก
1. อาเซียน
2. สหรัฐอเมริกา
3. สหภาพยุโรป
4. ญี่ปุน
5. จีน
6. อื่นๆ
7. โลก

สิ่งทอและเครื่องนุงหม

สิ่งทอ

เครื่องนุงหม

681.91
7.36
492.35
2.33
436.96
-4.56
301.21
8.97
189.42
24.85
973.91
1.43
0,075.76
3.82

617.88
7.95
83.88
11.24
151.14
18.79
147.14
17.9
169.72
29.74
753.65
(n.a.)
1,923.41
9.7

64.03
1.95
408.46
0.67
285.82
-13.55
154.07
1.63
19.70
-5.89
220.27
(n.a.)
1,152.5
-4.96

ที่มา: fibre2fashion (2013). สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ.ศูนยขอมูลสิ่งทอ
การเปดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป
พ.ศ.2558 ที่จะมาถึงนี้ สงผลกระทบโดยตรงตอหลายประเทศ เนื่องจากสวนใหญเปนประเทศ
ผู ผลิ ตและส งออกสิ นค าสิ่ งทอที่ สํ าคั ญของโลกผลกระทบด านบวกที่ จะเกิ ดขึ้ น คื อ ทํ าให
ประเทศเหลานี้มีโอกาสขยายสินคาสิ่งทอไปสูตลาดการคาระหวางประเทศไดมากขึ้นโดยไมตอง
กังวลตอการจํากัดปริมาณการนําเขา ประเทศเหลานี้ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิด
จากกลไกตลาดเสรีที่ทําใหประเทศผูซื้อมีอิสระในการเลือกซื้อสินคาที่หลากหลายมากกวาเดิม
รวมถึงการตองเผชิญกับโครงสรางตลาดและการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบจาก
กลไกตลาดเสรีที่สําคัญคือ ประเทศผูสงออกสินคาสิ่งทอจะตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจาก
ประเทศคูแขงที่สําคัญ เชน จีน และอินเดีย ซึ่งเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาสิ่งทอราย
ใหญของโลกโดยเฉพาะจีนนั้นมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบตนทุนจากปจจัยการผลิตอันไดแก
แรงงานราคาถูก ทําใหสามารถสงออกสินคาราคาถูกสูตลาดโลกไดในปริมาณที่มาก

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

69

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยจะสามารถแขงขันกับประเทศคูคา
ประเทศอื่นๆ ในยุคการเปดเสรีสิ่งทอนั้น ประเทศไทยจะตองมีความสามารถที่จะผลิตสินคา
ใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทั้งในเชิงของคุณภาพ การสรางมูลคาเพิ่มและราคาเปนตน อีกทั้ง
ยังตองพยายามทําใหตนทุนการผลิตต่ํากวาประเทศอื่นดวย จึงอาจกลาวไดวาการวิเคราะห
ถึงโครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอ แนวโนมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ นโยบายและมาตรการของภาครัฐ
ขอตกลงและเงื่อนไขทางการคาระหวางประเทศ รวมถึงปญหาและแนวทางการแกไขจะชวยทําให
มองภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอไดชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อชวยใหผูประกอบการผูผลิต และ
ผูสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
อาเซียน

2.1 เพื่อศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอในอาเซียน
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมสิ่งทอใน

2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาการกํ า หนดกลยุ ท ธ ก ารค า ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอในช ว งป
พ.ศ. 2559-2562

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ธุรกิจสิ่งทอ
- เครื่องนุงหม
- ผาเสนและดาย
- เสนใยประดิษฐ
- เสื้อผาสําเร็จรูป

ตัวแปรตาม
แนวทางการแขงขัน
- ดานนโยบาย
- ดานการยายฐานการผลิต
- ดานเงินทุน
- ดานการบริการ
- ดานการตลาด
- ดานทําเลทีต่ ั้ง
กลยุทธการแขงขันเพื่อสรางความไดเปรียบ
- กลยุทธดานราคา
- กลยุทธความแตกตาง
- กลยุทธเชิงรุก
- กลยุทธเชิงรับ

70

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

4. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
4.1 ทําใหทราบถึงศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
สิ่งทอในอาเซียน
4.2 ทําใหทราบถึงแนวทางการแขงขันกลยุทธการปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4.3 เพื่อใชขอมูลในการตัดสินใจสําหรับผูประกอบการที่จะไปทําการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุมประชาคมอาเซียน

5. ทฤษฎีแนวคิดในการวิจัย
5.1 ทฤษฎีความไดเปรียบโดยสมบูรณ (The Absolute Advantage Theory)
โดยมีเกณฑภายใตขอตกลงดังนี้
1) โลกมีอยู 2 ประเทศ 2) สินคาบนโลกมี 2 ชนิด 3) มีปจจัยเทากันในการผลิต
เป น ทฤษฎีการค า ระหว า งประเทศยุคแรกๆโดย Adam Smith ไดเขีย นไวใน
หนั ง สื อ ชื่ อ ดั ง The Wealth of Nations (1976) เป น การสนั บ สนุ น การค า เสรี ว า เป น
นโยบายที่ดีเยี่ยมสําหรับทุกประเทศในโลก เมื่อการคาเปนไปอยางเสรี แตละประเทศก็จะ
ทําการผลิตดวยความรูความชํานาญเปนพิเศษเฉพาะสินคาที่ประเทศมีความไดเปรียบโดย
สมบูรณ (ถาประเทศนั้นสามารถผลิตสินคาชนิดหนึ่งไดมากกวาอีกประเทศหนึ่งดวยปจจัย
การผลิตจํานวนที่เทากัน) และนําเขาสินคาที่มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ ดังนั้น การคา
ระหวางประเทศจึงเกิดขึ้นจากการที่ตางฝายไดเปรียบโดยเด็ดขาดจากการผลิตสินคาคนละ
ชนิดแลวมาแลกเปลี่ยนกัน
อยางไรก็ดี ทฤษฏีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบก็สําคัญเพราะวาประเทศที่ดอย
ประสิทธิภาพควรผลิตและสงออกเฉพาะสินคาที่ประเทศตนมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ
นอยกวา ถือไดวาสินคานี้เปนสินคาที่ประเทศผลิตดวยความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
5.2 ทฤษฎีเฮกเชอร-ออแลง (Heckscher-Ohlin Theory)
ทฤษฎี Heckscher-Ohlin (H-O) เนนในเรื่องความแตกตางกันของปจจัย
การผลิตเริ่มตน (Factor Endownments) ที่แตละประเทศมีอยู และราคาปจจัยการผลิต
(Factor Prices) ระหวางประเทศ ซึ่งถือเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดของการคา (โดยมีสมมติฐานวา
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เทคโนโลยีและรสนิยมเหมือนกัน) ตามทฤษฎีนี้ แตละประเทศจะสงออกสินคาเนนไปที่ปจจัย
การผลิตที่มีมากโดยเปรียบเทียบซึ่งทําใหปจจัยการผลิตนั้นมีราคาถูก และนําเขาสินคาเนน
ไปที่ปจจัยการผลิตที่หายากโดยเปรียบเทียบซึ่งปจจัยการผลิตดังกลาวจะมีราคาแพงและ
ความทั น สมั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ กลยุ ท ธ ต ลาดและสภาพการแขงขั น ในตลาดวา จะสามารถ
ตอบสนองในสวนของสภาพตลาดที่มีการแขงขันสูงมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเปนปจจัย
สําคัญที่กระตุนใหธุรกิจตองพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑที่ขายอยูตลอดเวลาเพื่อใหผลิตภัณฑ
ทันสมัยอยูเสมอในสายตาผูบริโภค ผลิตภัณฑใดที่ธุรกิจไมสามารถปรับกลยุทธตลาดไดทันก็
จะมี ย อดขายลดต่ํ า ลงและเลิ ก ขายในที่ สุ ด ในทางตรงกั น ข า มผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ดที่ ไ ด รั บ การ
ดูแล ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธตลาดใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดที่เกิดขึ้นก็
จะมี ย อดขายสู งขึ้ น ตราบเท า ที่ ยังไม มีผ ลิตภัณฑใดมีคุณภาพดีกวา หรื อตอบสนองความ
ต องการของผู บ ริ โ ภคได มากกว า เข า สู ต ลาดวงจรชีวิ ตผลิต ภัณฑถื อวา เปน สิ่ งที่สํา คัญ จะ
สามารถทําใหเราสามารถทราบถึงขอมูลที่แทจริง ซึ่งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑแตละชนิดมี
ระยะเวลาสั้น - ยาว อยูในตลาดแตกตางกัน ผลิตภัณฑหลายชนิดเปนที่ตองการของผูบริโภค
ขายไดเฉพาะในชวงเวลาหนึ่งซึ่งสั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่อาจไมตรงกับความตองการของผูบริโภคหรือกลยุทธและความ
พยายามทางการตลาดที่กิจการทําไวมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามของคูแขงขันซึ่ง
มีมากกว า นอกจากนี้ ยั งขึ้น อยู กับ ความสามารถของผูบ ริห ารการตลาดในการพิจ ารณา
ปญหาทางการตลาดและทําการแกไขใหกับการเปลี่ยนแปลงปญหาที่เกิดขึ้น
แนะนํา

เจิญเติบโต อิ่มตัว

ยอดขายลดลง

ยอดขาย

กําไร
0

รูปที่ 1 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิชัย ดิษฐอุดม. (2541). การแขงขันและการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมขั้นตนมีการผลิตในแนวดิ่งเพื่อใหการผลิตครบวงจร การรวมตัว
ที่มีอยูอยางกวางขวางในปจจุบันสวนใหญเปนการรวมตัวกันระหวางการผลิต การปนดาย และ
การทอผา เพราะสามารถทําใหเกิดการประหยัดจากขนาดของการผลิตได โดยการรวมตัวกัน
มักกระทํ าในรู ปพั นธมิ ตรทางการค า ซึ่ งมีสัญญาและข อตกลงทั้งในปริมาณและคุ ณภาพที่
กําหนดใหเปนการรวมหุนเขาลงทุน ซึ่งจะทําใหเกิดความไดเปรียบในการผลิตและโยงถึงความ
ไดเปรียบทางดานตลาด
โฆษิต ปนเปยมรัษฎ. (2540). ไดศึกษาวิเคราะหอุตสาหกรรมสิ่งทอกับการปรับ
โครงสราง อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย โดยวิเคราะหชี้ทิศทางและความจําเปนในการตอง
ปรับโครงสราง อุตสาหกรรมสิ่งทอในระยะยาว โดยมุงเนนการวิเคราะหความสามารถในการ
แขงขั นของประเทศในทิศทางตางๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของปจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศไดกอใหเกิดผลสรุปกวางๆ วาอุตสาหกรรมแทบทุกกลุมตองมีการปรับตัว ปรับ
โครงสรางไมวาอุตสาหกรรมบางกลุมของประเทศที่เคยเจริญรุงเรืองอยางรวดเร็วในอดีตที่ผานมา
อาทิอุตสาหกรรมสิ่งทอคงจะถึงทางตันและกลายเปนอุตสาหกรรมประเภท Sunset ซึ่งแปลวา
มีโอกาสนอยมากที่จะแขงขันตอไปในเวทีการคาของโลก
ภาวิณี เกียรติชัยพิพัฒน. (2537). ไดศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแนวโนมใน
อนาคต สภาพการแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับกลุมการคาตางๆ เชน AFTA , NAFTA และยุโรปตลาดเดียว ซึ่งจะสงผลตออุตสาหกรรม
สิ่งทอไทยในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยพึ่งพาตลาดสงออกในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับ
ตลาดภายในประเทศผู ประกอบการจึ งต องปรั บตั วเพื่ อเสริ มสร างศั กยภาพการผลิ ตและ
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก โดยมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ใหมีระสิทธิภาพสูงขึ้นทุกระดับอุตสาหกรรม รวมทัง้ เนนการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
นิวัฒน ชัยรัตนฤกษดี. (2524). ทําการศึกษาวิเคราะหอุปสรรค ปญหาและผลกระทบ
ต อการ ส ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ สิ่ ง ทอของไทยไปสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ ตลาดรวมยุ โ รป ภายใต
สภาวะการณ จํากัดปริมาณ ดวยโควตานําเขาในระยะที่ผานมา และทําการศึกษาวิเคราะห
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บทบาทของปจจัยภายในประเทศที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันสงออกของผลิตภัณฑ
สิ่งทอไทย ผลการศึกษาพบวา การควบคุมปริมาณการสงออกของสหรัฐอเมริกากลุมตลาดรวม
ยุ โ รปที่ ผ า นมาไม เ ป น อุ ป สรรคในการส ง ออกผลิ ตภั ณฑ ของไทยแต ป ระการใด เพี ยงแต
ก อให เกิ ดป ญหาของความไม คล องตั วในการสงออกโดยเปรีย บเทีย บฐานะการถูกควบคุ ม
ปริมาณสงออกในระยะที่ผานมา การสงออกของผลิตภัณฑสิ่งทอไปยังสหรัฐอเมริกากับกลุม
ตลาดรวมยุโรปของไทยไดเปรียบประเทศฮองกง
อินทิรา มีอินทรเกิด และอนุพงษ อินฟาแสง. (2557). ทําการศึกษาการบริหาร
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ผลการศึ ก ษาพบว า การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห ารสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานหลักนิติธรรมพนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นดานหลัก
ความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา หลักคุณธรรม และดานหลักความโปรงใส
อยูในระดับปานกลางตามลําดับ
ชูชีพ เอื้อการณ สมาน งามสนิท บุญเชิด ภิญโญอนัน ตพงษ และปยะวรรร
เลิศพานิช. (2557). แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการแขงขัน
ระดับ โลก ผลการศึ ก ษาพบว า นโยบายการส ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอไทย
ประกอบดวยทิศทางและเปาหมายของนโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท ทั้งสวนนี้เปนของ
รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมหนวยงานภาครัฐที่อยูภายนอกสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
และหนวยงานเอกชน มีทิศทางและเปาหมายสําคัญ คือ เปาหมายทางดานการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ โดยการสร า งขี ดความสามารถในการแขงขัน และเปาหมายทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม สวนระดับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการแขงขันระดับ
โลกอยูในระดับปานกลาง
งานวิ จั ย ทั้ ง หมดที่ ก ล า วมานั้ น มี ค วามเชื่ อ มโยงในเรื่ อ งของการแข ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอาเซียนซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่บริษัทหรือสถานประกอบการ
สิ่งทอไทยจะนําไปใชเปนนโยบายและใชในการวางแผนกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหไดเปรียบ
คูแขงขันเมื่อเปดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นี้ เพื่อความเจริญและพัฒนาที่ถาวร
ตอไปในอนาคตนี้
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7. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เ ป น การใช ร ะบบเบีย บวิธีวิ จัย แบบ การวิจัย เชิ งปริม าณและ
เชิงคุณภาพ (Mixed Methodology Research) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณในการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล คื อ การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-Dept Interview) และแบบสอบถาม
(Questionnaire)
รวบรวมข อมู ล วิ จั ย เชิ งคุ ณภาพดํ าเนิน การโดยการสัม ภาษณ กลุ มผู เชี่ ย วชาญ
นักวิชาการ กลุมผูประกอบการ และพนักงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยการศึกษาหากลยุทธ
การปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเขาสูการเปดประชาคมอาเซียนชวงป พ.ศ. 2559 - 2562
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูเชี่ยวชาญ จากกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ทาน
ผูเชี่ยวชาญ จากกระทรวงพาณิชย 1 ทาน นักวิชาการ 3 ทาน สถานประกอบการณเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 5 บริษัท มีดังนี้ แบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําขึ้น
ตามเนื้อหากรอบความคิดในการวิจัยเปนคําถามทั้งหมด 7 ดานดวยกัน คือ ดานนโยบาย
ดานการยายฐานการผลิต ดานแหลงเงินทุน ดานการบริการ ดานการตลาด ดานทําเลที่ตั้ง
ดานกลยุทธ และแจกแบบสัมภาษณและเครื่องมือเปนแบบสอบถาม การเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling ) ใหพนักงานในบริษัทสิ่งทอ 5 บริษัทเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ชุด เพื่อศึกษาสภาพการทํางานของบริษัท ศึกษาเกี่ยวกับดานความไดเปรียบ
ทางการแขงขันของบริษัท และการศึกษาการกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

8. ผลการศึกษาวิจัย

กลยุทธการปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยนั้น ประกอบดวยเปาหมายของ
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบทของภาครัฐบาลที่ตองผลักดันและสงเสริมใหไปในทิศทาง
เดี ย วกั น เน น ให ต รงจุ ด สํ า คั ญ ส ว นเป า หมายการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยการสร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันและเปาหมายทางสังคมและการสรางสภาพแวดลอมที่เปนมิตร
ตอสังคม ระดั บ การสงเสริ มและพั ฒ นาดานงานวิจัย ที่ตอเนื่องเปนประโยชนตอการดาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยอยางแทจริง รวมทั้งดานนโยบาย ดานการยายฐานการผลิต ดาน
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เงินทุน ดานการบริการ ดานการตลาด ดานทําเลที่ตั้ง ดานราคา ดานกลยุทธเชิงรุก ดานกล
ยุทธเชิงรับ ดานกลยุทธความแตกตาง ซึ่งสามารถแบงออกเปนรายดานดังนี้
ดานนโยบาย
นโยบายอุตสาหกรรมสิ่งทอเนนการเก็บขอมูลแบบคลังสินคายกเลิกสตอกสินคา ลด
ตนทุน หาวัตถุดิบที่มีราคาถูก คุณภาพดี ในดานประสิทธิภาพการผลิตต่ําของอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอไทยนั้น เนื่องมาจากสาเหตุ สําคัญ คือ เครื่องจักรลาสมัย ขาดแคลนบุคลากรและแรงงาน
ฝมือและขาดการทําวิจัย (Research) และการสรางนวัตกรรม (Innovations) อยางตอเนื่อง
ดานการยายฐานการผลิต
ด า นการย า ยฐานการผลิ ตนั้ น อุตสาหกรรมที่จ ะยายไดแบบไมมีผ ลกระทบคื อ
อุตสาหกรรมปลายน้ําเรื่อง Garment การตัดเย็บ เสื้อผาสําเร็จรูป และการใชกําลังของ
แรงงานในอาเซียนที่มีคาแรงถูกวาประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมเล็กๆ ก็ยังคงอยูในประเทศ
ไทยตอไปสวนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมก็ตองผลิตในประเทศไทยตอไป เวนแต
จะเป น อุ ต สาหกรรมปลายน้ํ า ที่ จ ะย า ยฐานหรื อ กํ า ลัง จะศึ ก ษาข อ มู ล ตา งๆจากประเทศ
อาเซียน
ดานเงินทุน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอสวนใหญของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลางน้ํา เชน
อุตสาหกรรมทอผาและอุตสาหกรรมฟอกยอม พิมพ และแตงสําเร็จ ยังมีการใชเครื่องจักรรุน
เกาที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบ และมีคาบํารุงรักษาสูง ตลอดจนไม
สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงและมีรูปแบบหลากหลายตามความตองการของผูซื้อได ซึ่ง
การทีอ่ ุตสาหกรรมกลางน้ําดังกลาวไมสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงยอมจะสงผลกระทบไป
ยังอุตสาหกรรมปลายน้ํา ทําใหไมสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของผูซื้อได
ดานการบริการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่เนนการใหบริการทั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศยุโรป รวมทั้งประเทศอาเซียนและภายในประเทศไทยเองถือวาเปนผูที่มีความสําคัญ
รวมถึงผลิตโดยใชแรงงานสูงแตปญหาของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ไดแกการขาดแคลนบุคลากร
ที่ มี ความสามารถและความชํ านาญ ตั้ งแต ระดั บผู บริ หาร วิ ศวกร ช างเทคนิ คและคนงาน
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กลาวคือการขาดแคลนในระดับผูบริหารสวนใหญเปนผูบริหารในดานการตลาด ดังจะเห็นไดจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยมักประสบปญหาดานการจัดการทางการตลาดเปนอยางมาก ขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญและมีประสบการณสูงในดานเคมีสิ่งทอ
ดานการตลาด
ดานการตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอเนนการใหบริการรวดเร็ว ไดแก การขาดการทํา
ตลาดเชิงรุก การไมมีแบรนดเนมเปนของตนเอง รวมถึง การขาดการพัฒนารูปแบบของสินคาการ
ทําตลาดของผูประกอบการสิ่งทอสวนใหญเปนไปในลักษณะตลาดเชิงรับ คือ เปนการผลิตตาม
คําสั่งซื้อของลูกคา หรือรอใหลูกคามาติดตอเองมากกวาจะทําการตลาดในเชิงรุก กลาวคือ ผู
สงออกไทยมีนอยรายที่ออกไปติดตอลูกคา หรือเขารวมในงานแสดงสินคาในตางประเทศดวย
ตนเอง ทําใหขาดกการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ดานทําเลที่ตั้ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยถือวาเปนศูนยกลางของอาเซียนมีความสะดวกสบาย
ในการขนย า ยสิ น ค า รวมถึ งการขนส งแบบครบวงจร ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และ
ประเทศไทยยังไดเปรียบในเรื่องของภาษีนําเขาวัตถุดิบ และฝมือทักษะแรงงานมีความประณีต
ไทยสามารถเทียบกับประเทศคูแขงในอาเซียนได
ดานราคา
ในสวนของการกําหนดราคาผลิตภัณฑสินคาของอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น ปจจัย
สภาพแวดลอมไดมีการเปลี่ย นแปลงอยูตลอดเวลาไมวาจะเปนปจจัย ทางดานพฤติกรรม
ผูบริโภค สภาพการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี หรือเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจ
อื่ น ๆ ป จ จั ย ดั ง กล า วส งผลให นั ก บริ ห ารตอ งทํ าการปรับ เปลี่ ย นกลยุทธ ทางด านราคาให
เหมาะสมไมถูกและไมแพงจนเกินไป เพื่อใหผลิตภัณฑสามารถแขงขันและคงอยูในตลาดอีก
ทั้งรักษาความสามารถในการทํากําไรกับกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ดานกลยุทธเชิงรุก
การกําหนดกลยุทธเชิงรุก อุตสาหกรรรมสิ่งทอไทย บริษัทใชการออกแบบงาน
เอาไวกอนลวงหนา การทําเปนตนแบบสินคา (Product Prototype) ทําไวกอนตามที่ลูกคา
ตองการแลวเสนอแบบงาน เชน รูปแบบเสื้อผา กางเกง ตามขนาด ทําใหสามารถรูไดวาควร
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ใชกลยุทธเขิงรุกแบบไหนจึงจะไดเปรียบและควรใชกลยุทธเชิงรุกแบบไหนถึงจะเสียเปรียบ มี
หลักอยูวาจะตองทําใหสินคาผลิตภัณฑเหนือกวาคูแขงทุกราย ซึ่งจะทําใหอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไทยไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคตดได
ดานกลยุทธเชิงรับ
การรับสินคาของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยนั้นอดีตนั้นเปนแบบการรอรับรายการ
สินคา (Order) จากลูกคาเสียสวนใหญ แลวมาผลิตสินคาตามลูกคาตองการผลิตใหทัน เราจึง
มีความเสี ย เปรี ย บทางด านการผลิ ตเปน อยางมากเราตองทําตามใจลูกคา ลูกคากําหนด
รายละเอียดหมดทุกอยาง เราขาดเสรีในเรื่องนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยควรมีการแกไขปญหา
และอุปสรรค ควรเรงในการสรางแบรนด (Brand) ใหเปนของตัวเองรวมมือกันเหนียวแนนใน
กลุมของอุตสาหกรรมสิ่งตอเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งไทยไดในอนาคต
ดานกลยุทธทางความแตกตาง
การสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในตัวของสินคา และบริการที่นํามาซึ่งความแตกตางจาก
คูแขงขันรายอื่น เปนกลยุทธที่ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะคุณคาที่เคยมีใน
อดีตอาจไมไดรับการยอมรับจากผูบริโภคเมื่อเวลาเปลี่ยนไป อีกเหตุผลหนึ่งที่ตองพัฒนา
ตลอดเวลา เพราะการแขงขันในตลาดมีสูงมาก สินคาและบริการที่มีอยูในตลาดปจจุบันมี
ความคล า ยคลึ ง กั น มาก ธุ ร กิ จ จึ ง ต อ งสร า งสิ น ค า และบริ ก ารให แ ตกต า งจากคู แ ข ง เพื่ อ
ตอบสนองความตองการนั้น

9. บทสรุป

จากการศึกษาสามารถวิเคราะหกลยุทธการปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยที่มี
ความสําคัญดังนี้ ในสวนของสถานภาพปจจุบันนั้นอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยตอนนี้ยังคงแขงขัน
ไดตอไป ผลกระทบทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองสงผลใหมียอด
ลดลงไมมากนักแตผูประกอบการยังตองพยายามพัฒนาตัวเอง อุปสรรคสําคัญของอุตสาหกรรม
สิ่งทอนี้คือ การขาดแรงงานที่มีทักษะฝมืออยางตอเนื่อง การกําหนดคาแรงที่สูงขึ้นเปนขั้นตน
รวมถึงกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน ก็สงผลเชนกัน สวนอุตสาหกรรม สิ่งทอไทยสวน
ใหญ เ ป น แบบโรงงานขนาดกลางและขนาดย อ มรั บ จ า งผลิ ต ตามข อ กํ า หนดของผู สั่ ง
อุต สาหกรรมสิ่ งทอไทยยั งคงได เ ปรี ย บทางการแขงขัน ธุร กิจ ดานทักษะฝมือของแรงงาน
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คนไทยที่ มีความประณี ต กลยุ ทธ ทางธุ ร กิจ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สว นกลยุทธที่ตอง
นํามาใชในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจนั้นควรเปนกลยุทธเชิงรุกและกล
ยุทธเชิงรับควบคูกันไปแบบบูรณาการ ภาครัฐบาลควรใหการสนับสนุนโยบายสงเสริมใหถูก
ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ในด า นอุ ต สาหกรรมต น น้ํ า ด า นอุ ต สาหกรรมกลางน้ํ า และด า น
อุตสาหกรรมปลายน้ํา

10. อภิปรายและขอเสนอแนะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสูอาเซียนนั้นไทยยังคงไดเปรียบทางการแขงขันในเรื่อง
ของดานทักษะฝมือ ของแรงงานไทย การเปดเสรีทางการคาในเรื่องภาษีนําเขาและสงออก
ภาษีเปนศูนย ปลอดภาษี สิ่งที่ทําใหอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีปญหา คือ การขาดแรงงานคน
ไทย และในเรื่องของการขึ้นคาแรง 300 บาท เบื้องตน กลยุทธการคาในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไทยชวงป พ.ศ. 2559-2562 นั้น ควรเปนกลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงรับทําควบคูกันไป และ
ควรเนนกลยุทธดานราคาหาวัตถุดิบที่มีราคาตนทุนที่ต่ําแตตองเนนคุณภาพดีเพื่อนํามาผลิต
สิ น ค า เน น คุ ณภาพดี มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง ในป จ จุ บั น สิ่ ง ทอไทยรั บ จา งผลิ ตสิน คาใหกั บ
แบรนดตางประเทศ (Original Equipment Manufacturer: OEM) ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไทยจะตองรอรายการสินคา (Orders) จากตางประเทศปอนมาใหแตในสถานการณ ปจจุบัน
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และเครื่องนุมหมมีการแขงขั้นคอนขางจะสูงมาก ดังนั้นจะมารอ
รายการสินคาจากตางประเทศที่จางผลิตไมไดอีกตอไป ตองออกไปหาลูกคาในตลาดอาเซียน
ตลาดโลก และตองมีการพัฒนาดานการวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ เนนในเรื่องเสนใย
รวมถึงการผลิตสินคาที่แปลกใหมหลากหลายและมีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐาน เพราะจะสามารถ
สรางภาพลักษณ (Image)ที่ดีขึ้นได รวมถึงการสรางแบรนดสินคาใหเปนที่รูจักของไทย
ในสวนภาครัฐควรมีการใหนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหถูกทางถูกประเด็น เชน
การสงเสริมในเรื่อง อุตสาหกรรมตนน้ํา (Upstream) ดานการเกษตรตางๆ สงเสริมใหมีการ
ปลูกฝายใหมากขึ้น มีการปรับแกในเรื่องขอจํากัดของกฎหมายใหเอื้อตอการทําการเกษตร
อุต สาหกรรมกลางน้ํ า (Middlestream) ใหความชว ยเหลือใหความรูที่เปน ประโยชนแก
โรงงานการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุมหมไทยใหมีการจัดตั้งเงินกองทุนเปนสวนกลางมีการ
ส ง เสริ ม ให มี ก ารวิ จั ย ด า นเครื่ อ งจั ก รกลการผลิ ต ให ม ากขึ้ น อุ ต สาหกรรมปลายน้ํ า
(Downstream) รวมทั้งการออกแบบที่แตกตางมีความหลากหลายของสินคา มีโรงงานการ
ผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัย การตัดเย็บเครื่องนุงหม
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