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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 เม่ือศึกษาบทบาทของ SMEs ในภาคการคาระหวางประเทศจากรายงานสถานการณ 
SMEs ป 2549  และแนวโนมป 2550 พบวาในป 2549  ที่ผานมา ประเทศไทยมีมูลคาการ
สงออกรวมทั้งสิ้น 4,946,452 ลานบาท  โดยเปนการสงออกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม รวมทั้งสิ้น 1,438,280.1  ลานบาท  ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 9.3  เม่ือ
เทียบกับป 2548  จะเห็นไดวา SMEs ไทยจากเดิมที่มุงตลาดในประเทศเปนหลักไดเร่ิมขยาย
ฐานไปในตลาดตางประเทศเพิ่มมากขึ้น  ทั้งน้ีเน่ืองจาก SMEs มีขีดความสามารถที่เพ่ิมมากขึ้น
จากในอดีต  และเปนการปรับตัวเพ่ือใหสามารถอยูรอดในธุรกิจที่มีการแขงขันที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ 
 
 อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหตามความเขมขนของปจจัยการผลิตนั้น พบวา สินคา
สงออกของ SMEs สวนใหญหรือรอยละ 32.1 อยูในสินคากลุม Primary สวนสินคากลุม High 
Skill น้ันคิดเปนรอยละ 2.0 เทานั้น ซ่ึงแตกตางจากภาพการสงออกรวมของทั้งประเทศซึ่งเปน
สินคาในกลุม High Skill ถึงรอยละ 30.7 
 
 จากแนวคิดที่สินคาในกลุม Primary ที่ SMEs ไทยมีการสงออกไปมากนั้น นาจะสามารถ
พัฒนาใหเกิดมูลคาเพิ่ม หรือไตระดับ Value Chain เพ่ือสรางมูลคาในประเทศไดเพ่ิมมากขึ้นได 
ดังน้ัน การศึกษาตําแหนงของสินคาสงออกของ SMEs ในหวงโซมูลคา (Value Chain) ทั้งใน
ระดับภายในประเทศ และตางประเทศ กระบวนการเพิ่มมูลคาของสินคาสงออกหลักของ SMEs 
ไทย และ หวงโซอุปทาน (Supply Chain) หรือเสนทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ จึง
เปนเรื่องสําคัญที่ตองมีการศึกษาวิเคราะหในเชิงลึก เพ่ือกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการผลิตสินคาระดับ Primary ไปจนถึงการผลิตเปนสินคาระดับ Medium Skill หรือ High 
Skill และจัดเตรียมปจจัยสนับสนุนใหผูผลิต SMEs หรือสรางเครือขายการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนรากฐานในการพัฒนาสินคาอ่ืนๆ ตอไป 
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 นอกจากนี้ในสวนของภาคบริการ  ซ่ึงนับวันจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการนํา
เงินตราเขาประเทศ และในการสงออกบริการที่สําคัญไปในประเทศตาง ๆ เชน บริการทองเที่ยว
และโรงแรม  บริการดานอสังหาริมทรัพย (การออกแบบ การกอสราง ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ)     
และบริการในอุตสาหกรรมบันเทิง ซ่ึงบริการในแตละสาขานั้น เปนกลุมที่ตองการการสนับสนุน
และสงเสริมตลอดทั้ง Value Chain เชนกัน จึงจะสามารถแขงขันไดในตลาดปจจุบัน 
 

ความสําคัญของ Value Chain 
 

 ปรากฏการณโลกาภิวัฒนเปนปรากฏการณที่สงผลกระทบตอเกือบทุกอุตสาหกรรมใน
โลก   โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดานการผลิตที่โลกาภิวัตนไดขยายกลุมลูกคาที่กวางขึ้น   
ครอบคลุมไปทั่วโลกและในขณะเดียวกันยังเปนผลใหมีกลุมผูผลิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไป
ดวย  นอกจากนี้เทคโนโลยีและความเจริญกาวหนาทางการสื่อสารเปดชองทางใหกับผูผลิตใน
ประเทศกําลังพัฒนา  ซ่ึงในอดีตไมสามารถเขาสูตลาดโลกไดอยางเต็มภาคภูมิเทากับกลุม
ประเทศพัฒนาแลว   เน่ืองจากความจํากัดทางดานการขนสงและเทคโนโลยี   โลกาภิวัตนยังได
ผลักดันวิวัฒนาการของการขนสงใหมีประสิทธิภาพสูงตามปรากฏในปจจุบัน   สงผลใหสินคา
และผลิตภัณฑสามารถถูกนําสงใหกับผูซ้ือทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว 
 
 โซมูลคาหรือ Value Chain ถูกนําเขามาใชในกระบวนการผลิตสินคา   โดยมี
จุดประสงคในการเพิ่มมูลคาของสินคาและผลิตภัณฑตางๆ ผูริเร่ิมแนวคิดเรื่องโซมูลคานี้ คือ 
Michael E. Porter ในป 1985 ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอแนวคิดที่ใชในการศึกษาอีก
ครั้งหน่ึง 
 
 ประโยชนของการศึกษาเรื่องโซมูลคานั้น  สอดคลองกับประโยชนของการศึกษาเรื่อง 
Competitive Advantage กลาวคือ การศึกษาโซมูลคาเปนการศึกษาในเรื่อง 
 
(1.) เปนการเพิ่มความสามารถในการนําเสนอหรือทําใหตนโดดเดนกวาบริษัทหรือองคกร

อ่ืน   อาจเปนดานคุณภาพ  ความเสี่ยงที่ลดนอยลง  หรือความสามารถที่โดดเดนกวา
คูแขง  หากองคกรสามารถใชกลยุทธตางๆนี้เปนผลสําเร็จ  ก็สามารถจะเพิ่มราคาสินคา
และบริการได  เม่ือผูซ้ือตระหนักวาผลิตภัณฑหรือการบริการของบริษัทใดดีกวาบริษัท
อ่ืน  ผูซ้ือก็ยินยอมที่จะจายในราคาที่สูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขง 
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(2.) เปนขอดีในการลดตนทุนคาใชจาย การลดตนทุนคาใชจายนี้เปนประโยชนสองทาง คือ 
ความสามารถในการตั้งราคาที่ถูกกวาคูแขงขันเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด ในขณะที่
ยังรักษาความสามารถในการทํากําไรในระดับเดิม และความสามารถที่จะปรับราคาให
เทากับคูแขงเพ่ือเพ่ิมผลกําไรใหองคกร  

 
นอกจากนี้การศึกษาโซมูลคายังทําใหเขาใจถึงสวนของตลาด ชองทางในการกระจาย

สินคา  การตั้งราคา  การสรางความโดดเดนของผลิตภัณฑ  การนําเสนอขาย  และการปรับแตง
โซมูลคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักของ Competitive Advantage ดวย โดยผานการ
วิเคราะห 3 แบบ ดังน้ี 

 
(1.) การวิเคราะหตนทุนภายใน   เพ่ือที่จะทราบถึงแหลงของกําไรและตนทุนที่เกี่ยวของใน

กระบวนการสรางมูลคาภายใน 
(2.) การวิเคราะหการสรางความโดดเดนภายใน   เพ่ือเขาใจถึงแหลงและที่มาในการสราง

ความโดดเดน รวมไปถึงตนทุนในกระบวนการสรางมูลคาภายใน 
(3.) การวิเคราะหตัวเชื่อมโยงแนวราบ   เพ่ือเขาใจถึงความสัมพันธกันระหวางตนทุนที่

เกี่ยวของระหวางผูจัดหาภายนอกและลูกคาเพื่อจะจัดสรรสิ่งที่มีคาที่สุดใหกับลูกคาและ
ลดตนทุนใหนอยที่สุด 
 

1.2 วัตถุประสงค 
 
(1.) เพ่ือศึกษา Value Chain ของสินคาสงออกหลักและบริการที่สําคัญของ SMEs เสนทาง

การคาและการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการทั้งในประเทศและตางประเทศ การเชื่อม 
โยงในระหวาง Value Chain การพัฒนาการผลิตตัง้แตสินคาระดบั Primary ไปจนถึง
การผลิตเปนสินคาระดับ High Skill และตําแหนงใน Value Chain และ Supply Chain 
ของประเทศไทย 

(2.) เพ่ือวิเคราะหถึงโอกาส และศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ในการเพิ่ม Value 
Chain ของสินคา และบรกิารในกลุมสาขาที่สําคัญ รวมไปถึงการยกระดับตําแหนงใน 
Value Chain และ Supply Chain ของ SMEs ไทย 

(3.) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสนับสนนุใหผูผลิต SMEs ไทย เพ่ือสามารถยกระดับความสามารถ
การผลิตใน Value Chain  ของสินคาและบริการแตละกลุม   
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1.3 กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
 
(1.) ผูประกอบการ SMEs สงออกสินคาและบริการ และ SMEs ที่มีแผนการจะทําธุรกิจ

ระหวางประเทศและผูมีสวนเกี่ยวของ 
(2.) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนดานการ

สงออกสินคาและบริการ 
 

1.4 จุดเดนของโครงการ 
    

เปนการศึกษาขอมูล Value Chain และ Supply Chain ของสินคาสงออกหลักและ
บริการที่สําคัญของ SMEs ในเชิงคุณภาพจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่มีอยู และจากการ
สัมภาษณผูประกอบการ เพ่ือใหทราบถึงเสนทางการคาและการเพิ่มมูลคาของสินคา และ
ตําแหนงใน Value Chain และ Supply Chain ของประเทศ เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนด
นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางในการดําเนินการที่เกี่ยวของตอไปในการใหความสนับสนุน 
และสงเสริม SMEs ใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน 
 

1.5 ผลที่มุงหวัง 
 

มีขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ Value Chain และ Supply Chain ของสินคาสงออกหลัก
และบริการที่สําคัญของ SMEs ไทย และทราบถึงตําแหนงใน Value Chain และ Supply Chain 
ของประเทศ ตลอดจนเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการสนับสนุน SMEs 
ใหสามารถยกระดับความสามารถในการผลิตใน Value Chain ของสินคาและบริการแตละกลุม 
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1.6 โครงรางกรอบการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-1 โครงรางกรอบการศึกษาวิจัย 

คัดเลือกอุตสาหกรรมที่อยูในขายที่จะนํามาศึกษา 

เชน  
- อุตสาหกรรมขาว 
- อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูป 
- ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับอสังหาริมทรัพย 

 

อตสาหกรรมที่คัดเลือกมาทําการศึกษา  

เกณฑการคัดเลือกโดยวิธีการใหคะแนน 

- จํานวน SMEs ในอุตสาหกรรม 
- ศักยภาพของผูประกอบการ SMEs 
- การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น 
- ความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา

และบริการ 
- แนวโนมการเติบโตในตลาดโลก 
 

ศึกษา Value Chain ในอุตสาหกรรมดังกลาว 
และการเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง 

คัดเลือกสายโซหลกัในอุตสาหกรรมดังกลาวมาทําการศกึษา 
 

- จํานวน SMEs ในสายโซ 
- ศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ในสายโซ 
- การเชื่อมโยงกับสายโซ / อุตสาหกรรมอื่น 
- ความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา

และบริการในสายโซ 

เกณฑการคัดเลือกโดยวิธีการใหคะแนน 

สายโซหลักที่คัดเลอืกมาทําการศึกษา 
(1 สินคา + 1 บริการ ) 

ทําการวิเคราะห  และกําหนด 
แผนพัฒนามูลคาเพิ่มในสายโซที่ศึกษา 

Innovation 
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 จากรูปที่ 1-1   ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะเร่ิมจากการคัดเลือกอุตสาหกรรมทั้งภาคการ
ผลิตและภาคบริการ 3 อุตสาหกรรม  เพ่ือมาทําการวิเคราะหและคัดเลือกอีกครั้งโดยวิธีการให
คะแนน  
 
 จากการคัดเลือกอุตสาหกรรมดังกลาวจะทําการคัดเลือกใหเหลือหมวดอุตสาหกรรมที่จะ
ทําการศึกษาทั้งสิ้น 2 หมวด  โดยแบงเปนหมวดสินคา 1 หมวด  และหมวดบริการ 1 หมวด   
หลังจากนั้นจะทําการศึกษารายละเอียดถึงหวงโซมูลคา (Value Chain) และสายโซมูลคา 
(Supply Chain) ของอุตสาหกรรมนั้น  และวิเคราะหถึงสายโซหลักที่ผูประกอบการ SMEs   
เปนแกนหลักที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมดังกลาว    
 
 ซ่ึงการวางแผนกลยุทธเชิงนโยบายเพื่อเพ่ิมมูลคาใหกับสายโซที่จะทําการศึกษานั้น  จะ
นําเอาแนวคิดดานนวัตกรรม (Innovation) เขามาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคาและบริการดังกลาว 
 

1.7 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ดังน้ี 
 
(1.) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลกิจกรรมตางๆ และบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งปญหาและ

อุปสรรคในสายโซมูลคาของอุตสาหกรรมที่เลือกทําการศึกษาในประเทศไทย 
(2.) รวบรวมและวิเคราะหโอกาสในการเพิ่มหรือยกระดับมูลคาของสินคาและบริการในสาย

โซมูลคาของอุตสาหกรรมที่เลือกศึกษา ทั้งจากปจจัยในประเทศ   และขอมูลความ
ตองการและความคาดหวังของผูบริโภคในประเทศเปาหมายที่ทําการศึกษา 

(3.) นําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายและแนวทางการเพิ่มมูลคาในแตละแตละกิจกรรมของ
อุตสาหกรรมที่เลือกทําการศึกษาทั้งอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมเชื่อมโยง 

(4.) จัดใหมีกิจกรรมในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกผูประกอบการ SMEs ในกลุม
สาขาที่เกี่ยวของ 
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INPUT 

- ขอมูลดานโครงสราง นโยบายการ
ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลคาใน     
แตละกิจกรรมภายในสายโซมูลคาของ
อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรม
เชื่อมโยง 

- ปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงและ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาในแตละ
องคประกอบของสายโซมูลคา 

- ขอมูลความตองการ และความคาดหวัง
ในสินคา บริการของผูบริโภคในประเทศ
เปาหมาย 

OUTPUT 

- รายงานผลการวิจัยการศึกษาฉบับ
สมบูรณ 

 
 การวิเคราะหปญหาและแนว

ทางการเพิ่มมูลคาในแตละ
กิจกรรมภายใน สายโซมูลคาของ
อุตสาหกรรมหลักและ
อุตสาหกรรมเชื่อมโยง 

 แนวทาง/ขอเสนอแนะตอการ
กําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร
เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการ 
SMEs ในการยกระดับ
ความสามารถในการเพิ่มมูลคาใน
ตัวสินคาหรือบริการ 

 
- การจัดสัมมนาแกผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

OUTCOME 

- ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถนําองคความรูและ
ขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยไปประยุกตใชกับธุรกิจของตนในการเพิ่มมูลคาสินคา
และบริการของตนได 

- หนวยงานภาครัฐสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชประกอบการกําหนดนโยบาย
แผนการสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการเพิ่ม
มูลคาสินคาและบรกิารของอุตสาหกรรมในภาพรวมได 
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รูปที่ 1-2 แนวทางการวิเคราะห 

1.7.1 อุตสาหกรรมและบริการที่เลือกทําการศึกษา 
 

ทางคณะวิจัยไดคัดเลือกในเบื้องตน  โดยใชเกณฑความสามารถและความแข็งแกรง
ของผูประกอบการไทย ความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคา และความสามารถในการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่น ซึ่งจะนํามาวิเคราะหเพื่อคัดเลือกศึกษาเพียง 1 สายโซ ซึ่งจะไดดําเนิน
การศึกษาสายโซมูลคาของสินคาและบริการในสายโซหลักน้ัน ซ่ึงจะระบุในรายงาน
การศึกษาเบื้องตน (Inception Report) ดังน้ี 
 
(1.) อุตสาหกรรมขาว  
(2.) อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูป 
(3.) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย 

 

1.7.2 แนวคิดที่ใชในการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งน้ีจะนําแนวคิดการเพิ่มมูลคาในสายโซอุปทาน (Value in Supply 
Chain) ซ่ึงเปนแนวคิดที่ประสมระหวางสายโซอุปทาน (Supply Chain) กับสายโซมูลคา (Value 
Chain) กลาวคือ เปนการศึกษาถึงมูลคาเพิ่มที่อุตสาหกรรมหลักไดรับจากการเพิ่มมูลคาใน
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสายโซของอุตสาหกรรมหลักดังกลาว  
  
 โดยแนวคิดดังกลาวเริ่มตนจากการคัดเลือกอุตสาหกรรมหลักและสายโซในอุตสาหกรรม
หลักเพื่อมาทําการศึกษาโดยใชเกณฑในหัวขอ 2.2 และ 2.5 ตามลําดับ ซ่ึงทางคณะวิจัยจะ
ทําการศึกษาหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรมหลักที่เลือกมาศึกษา โดยประเด็น
ที่จะศึกษา อาทิเชน 
  

- สายโซอุปทานของอุตสาหกรรมหลัก   และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
หลักที่เลือกมาทําศึกษา 

- ความเชื่อมโยงและกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกันระหวางอุตสาหกรรมหลัก  สายโซใน
อุตสาหกรรมหลัก   และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เลือกมาศึกษา  
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 - มูลคาที่สายโซซ่ึงเลือกมาทําการศึกษา   เพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมหลักที่เลือกมาศึกษา ณ 
ปจจุบัน 

- ปญหาและอุปสรรคระหวางอุตสาหกรรมหลักกับสายโซที่เลือกทําการศึกษา ณ ปจจุบัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-3 แบบจําลองโซมูลคา (Value Chain Model) 
  
 หลังจากทําการศึกษาสายโซอุปทานในอุตสาหกรรมหลักดังขางตนแลว  คณะวิจัยจะนํา
แบบจําลองโซมูลคา (Value Chain Model) ของ Michael E. Porter ที่แสดงดังรูปที่ 1-3 มา
ประยุกตใชในการศึกษาโครงสรางกิจกรรมตางๆในสายโซหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เลือก
ทําการศึกษา ทั้งกิจกรรมเบื้องตน (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activities) กิจกรรมเบื้องตนจะเกี่ยวของโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง Input ใหเปน Output รวม
ไปถึงในสวนของการขนสงและบริการหลังการขาย การเก็บรักษาวัตุดิบ การดําเนินการสั่งซื้อ
และการกระจายสินคา การทําการตลาดและการขาย และการบริการ  

 
 สําหรับในดานกิจกรรมสนับสนุน  จะเกี่ยวของกับการจัดหาวัตถุดิบและทรัพยสินตางๆ 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือชวยในระบบโซมูลคา การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัด
โครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรม 
 
 โดยประเด็นที่จะทําการศึกษา  อาทิเชน 
 

ท่ีมา:   www.regelearning.payap.ac.th/docu/mk380/image/u.jpg  
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- กระบวนการผลิตและขั้นตอนการใหบริการ 
- นโยบายในการพัฒนาเกี่ยวกับตัวสินคาหรือบริการ เชน  การพัฒนาวัสดุที่ใชในการผลิต 

การออกแบบผลิตภัณฑ  เปนตน 
- นโยบายในการพัฒนาการคนควาวิจัยเทคโนโลยีที่ใชพัฒนาการผลิตและการใหบริการ 
- นโยบายในการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร เพ่ือรองรับนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาใน

ตัวสินคาและบริการ 
- การสงเสริมและพัฒนาตลาด  ทั้งตลาดในประเทศและการพัฒนาเพื่อการสงออก 
- ปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ 

 
 หลังจากศึกษาและวิเคราะหกิจกรรมตางๆในสายโซหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมหลักที่เลือกมาศึกษาแลว  จะนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบกับขอมูลกรณีศึกษา
ตัวอยางจากประเทศที่มีการเพิ่มมูลคาในสายโซดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม  เพ่ือนํามาใชใน
การกําหนดแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มในกิจกรรมตางๆ ในสายโซฯ ของผูประกอบการ SMEs 
ในประเทศไทย  เพ่ือใหเกิดมูลคาเพิ่มกับอุตสาหกรรมหลัก ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน (Monetary) 
และรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน (Non-monetary) เชน ภาพลักษณ การวิจัยและพัฒนา การยกระดับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรม เปนตน โดยนํานวัตกรรมที่จะกลาวตอในหัวขอถัดไป  มาใชเปน
แนวทางในการสรางมูลคาเพิ่ม 
 
(3.) การสรางนวัตกรรม (Innovative Creation) 
 
 พ.ท.รศ.ดร.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ  อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ไดกลาวไววา  นวัตกรรมแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
 

1.) Product Innovation เปนการเปลี่ยนแปลงในตวัผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร 
2.) Process Innovation เปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลติหรือกระบวนการ

นําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร 
3.) Position Innovation การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินคาหรือบริการ โดยการเปลี่ยน

ตําแหนงของผลิตภัณฑโดยการสรางการรับรูและความเขาใจในผลติภัณฑหรือบริการ
ตอลูกคา 
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4.) Paradigm   Innovation การมุงใหเกิดนวัตกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงกรอบความคิด เชน การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการผลิตรถยนตอยางสิ้นเชิง จากการที่แตเดิมมีการผลิตดวย
มือที่มีราคาแพง ผูมีฐานะร่ํารวยเทานัน้ที่สามารถมีไวครอบครองได มาเปนการผลิต
จํานวนมากแบบ Mass Production ที่มีราคาที่เหมาะสม ใครก็ไดสามารถที่จะใชรถยนต
ของ Ford ได ซ่ึงตอมาก็ไดมีการนําวิธกีารผลิตแบบ Mass Production น้ีมาใชใน
หลากหลายอุตสาหกรรม หรือแมกระทั่งการเปลีย่นแปลงวธิีการดําเนินงานของธรุกิจ
การบินสูการบริการสายการบินตนทุนต่ํา การใหบริการธุรกรรมทางการเงินผาน
อินเตอรเน็ต ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของ การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 

 
 ในการศึกษาวจัิยครั้งน้ี จึงนําแนวคิดของนวัตกรรมดังกลาวมาประยกุตใชเพ่ือเสรมิสราง
มูลคาเพิ่มใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรมระดับ SMEs โดยการสรางนวัตกรรมนั้นจะเนนการสราง
แบบ Incremental คือ คอยๆ เปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเปนการปรับปรุง
ระบบหรือกระบวนการทํางานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มากกวาที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
แบบรุนแรง (Radical) เกิดเปนผลติภัณฑใหมทีย่ังไมเคยปรากฏมากอน ซ่ึงจากการศึกษา 
พบวาการเปลีย่นแปลงแบบ Incremental น้ีกอใหเกดิประโยชนสะสมในระยะยาวมากกวาการ
เปลี่ยนแปลงแบบฉบัพลัน 
 ปจจุบัน การพัฒนาอยางตอเน่ืองเปนสิง่สําคัญมากสําหรับองคกร ซ่ึงทําใหเกิดสินคา
หรือกระบวนการใหมๆ ขึ้น เกิดการขยายตวัในการลงทุนมากขึน้ทั้งในภาคการผลิตและภาค
บริการ การเปลี่ยนแปลงแบบ Incremental น้ีเปรียบเสมือนกับการเสริมรากฐานที่สําคัญของการ
เรียนรู เกิดพัฒนาการรเรียนรูจากการแกปญหาตางๆ ซ่ึงสามารถเพิ่มผลิตภาพขององคกรได  
 
 การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน Platform หรือ Robust เปนวิธีหน่ึงที่จะทําใหการพัฒนา
นวัตกรรมแบบ Incremental เกิดผลดีตอองคกร เพราะหากไดผลิตภัณฑที่เปน platform หรือ
เปน family แลว การคิดคนนวัตกรรมทีละเล็กทีละนอยจะทําใหเกิดผลิตภัณฑอีกมากมายที่อยู
ใน family น้ัน  ซ่ึงเปนการยืดระยะเวลาของชวงชีวิตของผลิตภัณฑน้ันๆ เชน การลงทุนใน
อุตสาหกรรม Semiconductor เชน Intel และ AMD ก็มีออกแบบและผลิตอุปกรณที่เปน Family 
เชน Pentium, Celeron , Athlon และ Duron  เปนตน แตตัวอยางที่โดดเดนที่สุดคืด Walkman 
ที่เปนวิทยุขนาดพกพา เริ่มพัฒนามาจากระบบวิทยุและเทป และไดพัฒนามาเรื่อยๆ จนเปน 
minidisk, CD, DVD และเครื่องเลน MP 3 ซ่ึงแตละบริษัทจะมีการพัฒนากระบวนการทํางาน
ของผลิตภัณฑใหดีขึ้นอยูตลอดเวลาจากความคิดที่เปน Platform ตนแบบ นโบายและการผลิต
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สินคาที่เปนแบบ Family น้ันเปนทางหนึ่งที่สรางรายไดใหแกบริษัท ซ่ึงจะเปนผลตอบแทนที่
คุมคาจากการที่ตองใชจายเงินลงทุนสูงมากในการวิจัยและพัฒนา  
(4.) นิยามของ SMEs 
 
 ในการศึกษาครั้งน้ีจะนิยามขอบเขตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามการนิยาม
ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังน้ี 
 

วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 
ประเภทกิจการ 

การจางงาน มูลคาสินทรัพยถาวร การจางงาน มูลคาสินทรัพยถาวร 
กิจการผลิต ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 50-200 คน เกิน 50 -200 ลานบาท 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 26-50 คน เกิน 50 -100 ลานบาท 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 คน ไมเกิน 30 ลานบาท 16-30 คน เกิน 30 - 60 ลานบาท 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 51-200 คน เกิน 50 -200 ลานบาท 
 
ตารางที่ 1-1 แสดงมูลคาสินทรัพยถาวรและการจางงานในกิจการประเภทตางๆตาม

นิยามของ SMEs 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม 
แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจํานวนการจางงานเขา
ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือ
จํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรพัยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑในการพิจารณา 
 
 โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการศึกษาครั้งน้ี จะเปนกิจการที่คนไทยเปน
เจาของ หรือ มีหุนเกินกวากึ่งหน่ึง และมีอํานาจในการบริหารธุรกิจเปนของตัวเอง (ไมใชการ
ซ้ือแฟรนไชสของตางประเทศหรือบริษัทขนาดใหญ ที่มีการวางระบบการจัดการ และการตลาด
จากสวนกลาง) 
 

1.7.3 พื้นที่ศึกษา 
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ในการศึกษาครั้งน้ีจะทําการศึกษาดานอุปทานจากผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมที่ทําการศึกษาในประเทศไทย  และทําการศึกษาประเทศที่เปนกรณีศึกษา  ซ่ึงจะ
ไปการศึกษายังพ้ืนที่จริงจํานวน 1 ประเทศ  

1.7.4 วิธีการวิจัย 
 
 สําหรับวิธีการวิจัย จะทําการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (Depth 
Interview) หรือการสัมภาษณกลุม (Focus Group) ขึ้นกับความเหมาะสม โดยจะเนนการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือใหไดขอมูลที่เกิดจาก
ประสบการณตรงของผูใหสัมภาษณดวยการสัมภาษณแบบบุคคลตอบุคคล (Face-to-Face 
Interview) และสัมภาษณทางโทรศัพท (Telephone Survey) ตลอดจนขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) อ่ืนๆจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมการสงออก กรมการคา
ตางประเทศ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนตน 
 

1.7.5 ประเภทของและจํานวนของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 
 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกจะทําการสัมภาษณเชิงลึกทั้งดาน
อุปสงคและอุปทาน จํานวนทั้งสิ้นไมต่ํากวา 30 ราย โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม ดังน้ี  
 
(1.) ดานอุปสงค จะทําการสัมภาษณผูบริ โภคในแตละลํ าดับของสายโซ มูลค า 

ตัวอยางเชน  สัมภาษณผูผลิตในฐานะลูกคา/ผูบริโภคของผูจัดหาวัตถุดิบ  ผูจัดจําหนาย
ในฐานะลูกคา/ผูบริโภคของผูผลิต เปนตน  

(2.) ดานอุปทาน จะทําการสัมภาษณสมาชิกในสายโซอุปทานหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวของ
ที่เลือกศึกษา  รวมถึงผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมหลัก  เพ่ือเรียนรูถึงโครงสรางการ
ดําเนินการในแตละสวน ที่เปนองคประกอบในสายโซมูลคา ปญหาและอุปสรรคที่พบใน
การเพิ่มมูลคาสินคาและบริการในแตละขั้นตอน 

(3.) สวนสนับสนุน จะทําการสัมภาษณในสวนของอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน สถาบัน
การเงิน เปนตน    หนวยงานภาครัฐที่ทําการสนับสนุน เชน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมสงเสริมการสงออก เปนตน   และหนวยงานภาคเอกชน สมาคมตางๆ 
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 โดยรายละเอียดของกลุมตัวอยางจะกลาวตอไปในบทที่ 2 หลังจากการคัดเลือก           
อุตสาหกรรมหลักและสายโซในอุตสาหกรรมดังกลาวที่เลือกมาทําการศึกษาแลว  

1.7.6 ตัวอยางประเด็นในการศึกษา 
 

 สายโซอุปทานของอุตสาหกรรมหลัก   และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
หลักที่เลือกมาทําศึกษา 

 ความเชื่อมโยงและกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกันระหวางอุตสาหกรรมหลัก  สายโซใน
อุตสาหกรรมหลัก   และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เลือกมาศึกษา 

 มูลคาที่สายโซซ่ึงเลือกมาทําการศึกษา   เพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมหลักที่เลือกมาศึกษา ณ 
ปจจุบัน 

 ปญหาและอุปสรรคระหวางอุตสาหกรรมหลักกับสายโซที่เลือกทําการศึกษา ณ ปจจุบัน    
 นโยบายในการพัฒนาเกี่ยวกับตัวสินคาหรือบริการ เชน  การพัฒนาวัสดุที่ใชในการผลิต 
การออกแบบผลิตภัณฑ  เปนตน 

 นโยบายในการพัฒนาการคนควาวิจัยเทคโนโลยีที่ใชพัฒนาการผลิตและการใหบริการ 
 นโยบายในการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร เพ่ือรองรับนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาใน
ตัวสินคาและบริการ 

 การสงเสริมและพัฒนาตลาด 
 ปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ 

 
 โดยรายละเอียดของประเด็นในการศึกษากลุมตัวอยางจะกลาวตอไปในบทที่ 2   
หลังจากการคัดเลือกอุตสาหกรรมหลักและสายโซในอุตสาหกรรมดังกลาวที่ เลือกมา
ทําการศึกษาแลว 
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1.8 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) งานวิจัย บทความ และตัวเลขทางสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมที่จะคัดเลือก เพ่ือพิจารณาเลือกอุตสาหกรรมและพื้นที่การศึกษา 

ทําการศึกษาองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของในสายโซมูลคาของอุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยง 

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาที่ไดรับจากเอกสาร, การสัมภาษณกลุมตัวอยางในสายโซมูลคา  และจาก
การลงพ้ืนที่สํารวจจริงในประเทศที่เปนกรณีศึกษา 

สรุปและจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ 

จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ 
และระดมสมองรวมกับผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของอยางนอย 150 ราย 

นําผลที่ไดรับจากการสัมมนา มาเพิ่มเติม   และแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณ 

ดําเนินการสัมภาษณกลุมผูบริโภค และหนวยงานที่เกี่ยวของกับสายโซมูลคา   ในประเทศไทย 

เดินทางไปสํารวจและเก็บขอมูลยังประเทศที่เปนกรณีศึกษา เพ่ือทําการสํารวจ และสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
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1.9 ขอบเขตการศึกษา 
 

(1.) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความคาดหวังของผูบริโภคในประเทศ
เปาหมายที่ทําการศึกษา 

(2.) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลกิจกรรมตางๆ และบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคในสายโซมูลคาของอุตสาหกรรมที่เลือกทําการศึกษาในประเทศไทย 

(3.) นําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายและแนวทางการเพิ่มมูลคาในแตละแตละกิจกรรมของ
อุตสาหกรรมที่เลือกทําการศึกษาทั้งอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมเชื่อมโยง 

(4.) จัดใหมีกิจกรรมในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกผูประกอบการ SMEs ในกลุม
สาขาที่เกี่ยวของ 

 
1.10 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 
(1.) รายงานผลการศึกษา Value Chain ของสินคาสงออกที่สําคัญของ SMEs และแนวทาง

ในการสนับสนุน SMEs ไทยในการเพิ่มมูลคาใน Value Chain  จํานวน 1 ฉบบั โดย
ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกจิบริการ อยางละ 1 สาขา 

(2.) ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรในการสนับสนุน SMEs  ใหสามารถยกระดับความสามารถ
ในการผลิตหรอืบริการใน  Value Chain  ของสินคาและบริการแตละกลุม 

(3.) จํานวนผูประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของที่เขารวมรับฟงการสัมมนาเผยแพร 
ผลการศึกษา  150 คน 

(4.) มีการเผยแพรผลการศึกษาผานทางเว็บไซตของ สสว. จํานวน 1 เรื่อง 
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บทที่ 2 
การคัดเลือกอุตสาหกรรมและประเทศที่เปนกรณีศึกษา 

  

2.1 อุตสาหกรรมที่อยูในขายการคัดเลือก 
 
จากวัตถุประสงคของงานวิจัยในหัวขอ 1.2 ที่ตองการยกระดับความสามารถการผลิตใน 

Value Chain ของสินคาและบริการของผูประกอบการ SMEs ในกลุมสาขาที่สําคญั ทั้งตลาดใน
ประเทศและตางประเทศ   ทางคณะวจัิยจึงทําการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่อยูในขายที่จะศึกษา
เบื้องตนเพ่ือนํามาคัดเลือกศกึษาเพียง 1 อุตสาหกรรมหลัก โดยนําขอมูลตางๆมาประกอบการ
เลือกอุตสาหกรรม ดังน้ี 

 
แนวทางการคดัเลือกและขอมูลสนับสนุนในอุตสาหกรรมการผลิตไดแก 
 

จํานวนวิสาหกิจ (ราย) 
ISIC 

ประเภทอุตสาหกรรมในภาค 
การผลิตอุตสาหกรรม 10 อันดับแรก SMEs รวม 

สัดสวนตอจํานวน 
SMEs รวมภาคการผลิต 

D15 การผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 152,119 152,611 22.6% 
D18 การผลิตเคร่ืองแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว 113,444 113,546 16.8% 
D17 การผลิตส่ิงทอ 110,105 110,248 16.3% 
D20 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก 77,796 77,725 11.5% 
D36 การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซ่ึงมิไดจัดไวในที่อื่น 45,643 45,483 6.8% 
D28 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเคร่ืองจักรและอุปกรณ 44,022 43,810 6.6% 
D26 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 23,128 22,934 3.4% 
D34 การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง 17,640 17,283 2.6% 
D29 การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ ซ่ึงมิไดจัดไวที่อื่น 14,680 14,514 2.2% 
D22 การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก 13,334 13,268 2.0% 

 
ตารางที่ 2-1 โครงสรางวิสาหกิจในภาคการผลิตอุตสาหกรรม 10 อันดับแรก ป 2549 

 
ที่มา รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549, สํานักงานวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
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จากตารางที่ 2-1 แสดงใหเห็นถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่มีจํานวนผูประกอบการสูง            
10 อันดับแรก โดยอุตสาหกรรมที่มีจํานวนผูประกอบการสูงสุด ไดแก หมวดผลิตผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องด่ืม ซ่ึงมีจํานวนผูประกอบจํานวทั้งสิ้น 152,611 ราย ซ่ึงผูประกอบการเกอืบ
ทั้งหมดเปนผูประกอบการระดับ SMEs 

 
 

HS6 Description SMEs Total % 

100630 ขาวที่สีบางแลวหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไมก็ตาม 51,987,957,635 83,446,671,344 62.30 

711319 
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและสวนประกอบของของดังกลาว ทําดวย
โลหะมีคาอื่น ๆ จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาหรือไมก็ตาม 

36,533,673,471 43,684,203,947 83.63 

400110 นํ้ายางธรรมชาติ จะผานกรรมวิธีพรีวัลแคไนเซซัน หรือไมก็ตาม 36,276,731,221 46,302,850,278 78.35 

400129 
อื่นๆ ของยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตา-เปอรชา กวายูล ชิเคิล และกัม
ธรรมชาติที่คลายกนั ในลักษณะข้ันปฐม หรือเปนแผนแผนบางหรือเปนแถบ 

35,965,049,857 85,422,108,602 42.10 

270900 นํ้ามันปโตรเลียมดิบและนํ้ามันดิบที่ไดจากแรบิทูมินัส 34,960,004,779 59,531,726,827 58.72 

400121 ยางแผนรมควัน 34,426,164,010 71,783,472,646 47.96 

990100 
บทความที่ถูกสงออกที่รวมทั้งสินคาสงออกใหมที่ถูกนําเขาใหมภายในอยาง
หน่ึงปปราศจากการเปลี่ยนแปลงใดๆในตัวละครหรือรูปแบบและ
ประกาศนียบัตรการอิมปอรตใหมถูกไดเวลาของการสงออก 

27,591,757,121 33,017,883,973 83.57 

710239 เพชรอื่น ๆ ไมใชในทางอุตสาหกรรม 23,434,835,191 23,852,777,211 98.25 

870421 
ยานยนตสําหรับขนสงของ นํ้าหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก(จี.วี.ดับบลิว) ไม
เกิน5ตัน ที่มีเครื่องยนตสันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุด ระเบิดโดยการอัด 
(ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)  

23,174,892,183 118,352,455,857 19.58 

711311 
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและสวนประกอบของของดังกลาว ทําดวย
เงิน จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาอืน่ ๆ หรือไมก็ตาม 

17,886,965,614 21,594,530,054 82.83 

160520 กุงที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย 16,221,464,163 43,222,965,410 37.53 
030613 กุงอื่น ๆ แชเย็นจนแข็ง 16,195,644,914 40,002,980,127 40.49 

710812 ทองคํา(รวมถึงทองคําชุบดวยแพลทนัิม) อยูในลักษณะอื่นๆ ที่ยังไมไดข้ึนรูป  15,817,183,767 15,935,746,975 99.26 

170111 นํ้าตาลที่ไดจากออย ที่ไมเติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแตงสี 14,188,603,705 14,188,715,014 100.00 

390760 โพลิ(เอทิลีนเทเรฟทาเลต)ในลักษณะข้ันปฐม 13,576,358,611 15,922,173,319 85.27 

071410 
มันสําปะหลัง สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือแหง จะฝานหรือทําเปนเพลเลต 
หรือไมก็ตาม 
 

13,199,409,808 17,213,769,719 76.68 

170199 นํ้าตาลที่ไดจากพืชอื่นๆ 13,047,353,730 13,051,084,543 99.97 

390120 โพลิเอทิลีนที่มีความถวงจําเพาะตั้งแต 0.94 ข้ึนไป 13,013,203,936 28,120,130,890 46.28 

740400 เศษและของที่ใชไมได ที่เปนทองแดง 11,178,501,315 12,363,913,465 90.41 
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HS6 Description SMEs Total % 

160232 
ไกชนิดแกลลัสโดเมสติกัส หรือสวนอื่นของไกชนิดแกลลัสโดเมสติกัสหรือ
เลือดไกชนิดแกลลัสโดเมสติกัสที่ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสียอื่น ๆ 

10,685,470,110 29,010,911,850 36.83 

 
ตารางที่ 2-2 สินคา 20 อันดับแรกที่ผูประกอบการสงออกในป 2549 

ที่มา สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
  
 จากตารางที่ 2-2 เม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการสงออกของผูประกอบการ SMEs 
ในป 2549 พบวา สินคาในหมวดดังกลาวที่ผูประกอบการสงออกมากที่สุด ไดแก สินคาประเภท
ขาว รองลงมาไดแก สินคาประเภทกุงแชแข็งและกุงแปรรูป 
 
 ขาว นอกจากเปนสินคาที่ผูประกอบการ SMEs มีความสามารถในการสงออกเปน
อันดับที่ 1 ยังเปนสินคาที่ไทยเปนผูสงออกมากที่สุดในโลกอีกดวย อีกทั้งขาวยังเปนสินคาหลัก
เพ่ือการบริโภคในประเทศ ซ่ึงความตองการบริโภคในประเทศป 2550 สูงถึง 16.98 ลานตัน
ขาวเปลือก  
 
 สําหรับสินคาประเภทกุงแชแข็งและกุงแปรรูป  ถารวมไปถึงสินคาอาหารทะเลแชแข็ง
อ่ืนๆ อันไดแก ปลาและปลาหมึก  จะมีมูลคาการสงออกสูงถึง 114,724 ลานบาท1 ดังนั้นทาง
คณะวิจัยจึงเลือกสายโซมูลคาของอุตสาหกรรมขาวและสายโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแชแข็งและแปรรูป เปนอุตสาหกรรมที่อยูในขายการคัดเลือกเบื้องตนในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมที่มีจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เปน 
SMEs อยูจํานวนมากที่สุด (ตามตาราง 2-1) และมีศักยภาพในการสงออกสูง (ตามตาราง 2-2)  
 

สําหรับอุตสาหกรรมในภาคบริการนั้นแนวทางการคดัเลือกและขอมูลสนับสนุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตไดแก 
 
 
 
 

                                                 
1 สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 
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ตารางที่ 2-3 โครงสรางวิสาหกิจในภาคบริการ 5 อันดับแรก ป 2549 

ที่มา รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549, สํานักงานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
 
สําหรับภาคการใหบริการนั้น  จากตารางที่ 2-3 แมวาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารจะมี

จํานวนผูประกอบการ SMEs มากที่สุด แตเม่ือรวมกลุมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงประกอบดวยการกอสราง กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรม
การผลิตเฟอรนิเจอรจะทําใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับอสังหาริมทรัพยเปนอุตสาหกรรมที่มี
จํานวนผูประกอบมากที่สุด ซ่ึงมีจํานวนมากกวา 200,000 ราย ประกอบกับมูลคาตลาด
อสังหาริมทรัพยในป 2549 สูงกวา 200,000 ลานบาท2 ทําใหคณะวิจัยเลือกอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเน่ืองกับอสังหาริมทรัพย เปนอุตสาหกรรมที่อยูในขายการคัดเลือกเบื้องตนในภาคการ
ใหบริการ 

 
กลาวโดยสรุปในสวนของสายโซอุตสาหกรรมที่อยูในขายการคัดเลือกเบื้องตนทั้งสิ้น 3 

อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมขาว อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูป และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะนํามาวิเคราะหเพื่อคัดเลือกศึกษาเพียง 1 
สายโซอุตสาหกรรมหลัก  

 
 

                                                 
2 รศ.วิทวัส  รุงเรืองผล, Marketeer ฉบับที่ 96 กุมภาพันธ 2551 
 

จํานวนวิสาหกิจ (ราย) 
ISIC 

ประเภทอุตสาหกรรมใน  
ภาคบริการ 5 อันดับแรก รวม SMEs 

สัดสวนตอจํานวน 
SMEs รวมภาคบริการ 

H55 โรงแรมและภัตตาคาร 170,794 170,354 25.2% 
I45 การกอสราง 89,134 88,832 13.1% 
I60 การขนสงทางบก การขนสงทางทอลําเลียง 80,760 80,839 12.0% 
K70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 75,773 75,464 11.2% 

I63 
กิจกรรมสนับสนุนและชวยสงเสริมการขนสง กิจกรรมตัวแทนธุรกิจ
ทองเที่ยว 

20,354 20,258 3.0% 
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2.2 เกณฑการคัดเลือกอุตสาหกรรม 
 

เกณฑการคดัเลือกอุตสาหกรรม 

เกณฑ คําอธิบาย การใหคะแนน Weight 

Potential 

-    แนวโนมการเติบโตในตลาดโลก 
-    จํานวนและบทบาทของผูประกอบการ SMEs 
-    ความแข็งแกรงของผูประกอบการ 
-    การสงเสริมจากภาครัฐ 

High = 3 
Med = 2 
Low = 1 

 
0.5 

Innovation 
-    การสงเสริมในการวิจัยและพัฒนา  
-    ความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา

และบริการ 

High = 3 
Med = 2 
Low = 1 

 
0.3 

Linkage 
-    ความสามารถในการเชือ่มโยงกับ

อุตสาหกรรมอื่น 
-    ความแข็งแกรงของ Supported Industries 

High = 3 
Med = 2 
Low = 1 

 
0.2 

 
ตารางที่ 2-4 เกณฑการคดัเลือกอุตสาหกรรม 

  
 ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเพื่อมาทําการศึกษา   จะทําการคัดเลือกโดยใชเกณฑการ
คัดเลือกดังตารางที่ 2-4   โดยการใหคะแนนแบบถวงน้ําหนัก   โดยแบงเกณฑการคัดเลือก
ออกเปน   3 ดาน ไดแก ดานศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม (Potential)    
ดานนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพสินคาและบริการ (Innovation)   และดานการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (Linkage)   ซ่ึงแตละดานมีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป 
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2.3 การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหลักเพื่อคัดเลือกมาดําเนินการ
 ศึกษา 
 

2.3.1 อุตสาหกรรมขาว 
 
(1.) ศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม (Potential) 
  
  

 
 

รูปที่ 2-1 โครงสรางหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวไทยป 2549 
 
ที่มา  กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
  
 จากรูปที่ 2-1 แสดงใหเห็นโครงสรางหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวไทย เร่ิมตั้งแต
ตนน้ําที่ตัวเกษตรกรซึ่งเปนชาวนาผูปลูกขาว  ซ่ึงในขั้นตอนนี้สวนใหญจะเปนการดําเนินการ
ปลูกขาวในรูปแบบของบุคคล 

 
สําหรับตัวแทนนายหนาคาขาวเปลือกนั้นสวนใหญจะเปนในนามบุคคลหรือที่เรียกวา 

“เช็กลง” ถามีการดําเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมน้ันจะเปนรูปของ

เกษตรกร 

สถาบันรัฐ 
อคส,, ธกส., อ.ต.ก. 

สถาบันเกษตรกร 
กลุมเกษตรกร / สหกรณ 

ตัวแทน/ นายหนา 

พอคาขาวเปลือก 

โรงส ี

ผูสงออก 

หยง 

ผูคาสง 

ผูคาปลีก 

ตลาดตางประเทศ 

ตลาดในประเทศ 
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ทาขาว (ตลาดกลางขาวเปลือก) โดยในป 2551 มีจํานวนเหลือเพียง 56 ราย จากจํานวน 69 
รายในป 2542 3เน่ืองจากผูประกอบการตลาดกลางที่เลิกกิจการสวนหนึ่งไปทําธุรกิจโรงสีเพ่ือ
เขารวมโครงการรับจํานํา นอกจากนี้ยังมีทาขาวรายเล็กๆที่ไมไดรับการสงเสริมที่เกิดขึ้นเปน
จํานวนมากไดปดกิจการลงไปเกือบหมดแลว  

 
ในสวนของผูประกอบการโรงสี  ซ่ึงสวนใหญเปนผูประกอบการในระดับ SMEs จาก

รายงานสถิติของศูนยวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร (NFI) จํานวนผูประกอบการโรงสีมีจํานวน
39,898 แหง โดยโรงสีขนาดใหญที่ผลิตในเชิงธุรกิจ (กําลังการผลิตมากกวา 1,000 ตันตอวัน) มี
จํานวนประมาณ 1,700 แหง4 ซ่ึงสวนใหญเปนโรงสีที่เขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือกของ
รัฐบาล   

 
การแขงขันในธุรกิจโรงสีมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น  เน่ืองจากจํานวนอุปทานไม

เพียงพอตออุปสงค  กลาวคือ  ปริมาณความตองการขาวทั่วโลกมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น จาก
รายงานของสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRA) พบวา การบริโภคขาวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ืองและสูงกวาปริมาณการผลิต และแนวโนมดังกลาวจะตอเน่ืองไปจนตลอดป 2551 
อีกทั้งเม่ือสังเกตถึงปริมาณสํารองขาวทั่วโลก สิ้นสุดเดือน ธ.ค. ป 2550 มีปริมาณ 72 ลานตัน 
ซ่ึงเปนปริมาณการสํารองขาวต่ําสุดในประวัติศาสตรเม่ือเทียบกับปริมาณการผลิตและปริมาณ
การบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 รายงานจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  
4 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, 27-30 พฤษภาคม 2550 
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ตารางที่ 2-5 พื้นที่ปลูกผลผลิตและผลผลิตตอไรของขาวนาปในประเทศ 2545/46 

    – ป 2550/51 
 

ที่มา รายงานสถานการณขาวป 2550    สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว  กรมการขาว  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

 
เม่ือเปรียบเทียบกับอุปทานการปลูกขาวในประเทศดังตารางที่ 2-5  พบวาจํานวนพื้นที่

ปลูกขาว  และจํานวนผลผลิต  ไมสามารถที่จะเพ่ิมขึ้นไดตามความตองการบริโภคได  ทําให
ปริมาณขาวเปลือกที่จะนํามาสีเปนขาวสารนั้นมีปริมาณที่จํากัด  สงผลใหผูประกอบการโรงสี
เหลือกําลังการผลิตสวนเกินจํานวนมาก  ซ่ึงสอดคลองกับคําใหสัมภาษณ5 ของนายปราโมทย 
วานิชานนท  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีขาวไทย ถึงเรื่องกําลังการผลิตของโรงสีขาวรวมทั้ง
ประเทศประมาณ 70 ลานตันขาวเปลือก ขณะที่ผลผลิตขาวเปลือกมีเพียง 30 ลานตัน
ขาวเปลือกเทานั้น   

 
โดยปริมาณขาวเปลือกมีแนวโนมที่จะลดลง  เน่ืองจากปจจัยหลายประการ  อาทิเชน  

พ้ืนที่นาขาวที่ลดลงเน่ืองจากนโยบายการปลูกพืชสําหรับผลิตพลังงานทดแทนน้ํามัน   ภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งชวงฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป  และอุทกภัยที่เกิดขึ้น  เปนตน 

 
จากสถานการณดังกลาว  จึงมีความเปนไปไดในอนาคตที่เกษตรกรจะเปนผูเลือกขาย

ขาวเปลือกใหกับโรงสีที่อยูในพ้ืนที่ที่คุมตอตนทุนคาขนสง  ประกอบกับการประกันราคารับซ้ือ
ขาวเปลือกของรัฐบาล  สงผลใหราคาขาวเปลือกมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น  และมีการกักตุน

                                                 
5  หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2187 ประจําวันที่ 28 ม.ค. -31 ม.ค. 2550 

 2545/46 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50 

พ้ืนที่ปลูกขาวนาป 
(ลานไร) 

56.91 56.97 57.65 57.72 57.54 

ผลผลติโดยรวม 
(ลานตัน) 

21.57 23.14 22.65 23.54 22.84 

ผลผลติตอไร 
(กิโลกรัม) 

379 406 393 407 397 



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ช้ัน 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

2-9 

ขาวเปลือกที่สูงขึ้น  ทําใหผูประกอบการรายยอยมีแนวโนมที่จะเลิกกิจการ  เหลือเพียงแค
ผูประกอบการรายใหญที่เขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐเทานั้น 

 
ตารางที่ 2-6 ผลผลิต ปริมาณการใชภายในประเทศ และการสงออกขาวป 2546-2550 
 
ที่มา รายงานสถานการณและแนวโนมสินคาเกษตรที่สําคัญ   สํานักวิ จัยเศรษฐกิจ
 การเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
สําหรับผูประกอบการคาปลีกและคาสง  ทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออกนั้น  เม่ือ

วิเคราะหถึงตลาดขาวในประเทศนั้น  ยังคงมีความตองการบริโภคในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
จากปริมาณ 15.34 ลานตันขาวเปลือกในป 2546 เปน 16.98 ลานตันในป 2550 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-6 

 
แตอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุมผูคาขาวในประเทศนั้น  ไดแก  ราคาตนทุนคาขนสงที่เพ่ิม

สูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก  แตไมสามารถที่จะเพ่ิมปริมาณการบรรทุกได  
เน่ืองจากกฎหมายกําหนดใหบรรทุกไดไมเกิน 26 ตัน ซ่ึงสามารถบรรทุกขาวสารไดประมาณ 
160 กระสอบ (ขนาด 100 กิโลกรัม) ซ่ึงตนทุนคาขนสงสูงกวากระสอบละ 100 บาท แตการปรับ
ราคาขายนั้นทําไดโดยลําบาก เน่ืองจากเปนสินคาที่อยูภายใตการควบคุมราคาจากกระทรวง
พาณิชย 

 
สําหรับตลาดสงออก ซ่ึงประเทศไทยเปนผูสงออกขาวอันดับหน่ึงของโลก โดยมีปริมาณ

เพ่ิมจาก 10.54 ลานตันขาวเปลือกในป 2546 เปน 12.72 ลานตันขาวเปลือกในป 2550 แต
อุปสรรคในเรื่องของการสงออกนั้นจะมีปญหาเรื่องของการจํากัดโควตาการนําเขาในบางประเทศ  
อีกทั้งในการเปดเสรีทางการคากับประเทศตางๆ ขาวมักจะถูกจัดอยูในหมวดสินคาออนไหวหรือ

 2546 2547 2548 2549 2550 
ผลผลติ (ลานตันขาวเปลือก) 27.99 29.47 28.54 30.29 29.64 
การใชในประเทศ (ลานตันขาวเปลือก) 15.34 15.57 15.85 16.33 16.98 
การสงออก (ลานตันขาวเปลอืก) 10.54 15.12 12.31 11.03 12.72 
การสงออกรูปขาวสาร (ลานตันขาวเปลือก) 6.96 9.98 8.12 7.28 8.40 
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ออนไหวมาก ซ่ึงยังคงตองเสียภาษีนําเขาอยู  อีกทั้งระยะเวลาในการลดภาษีจะยาวนาน
มากกวา 10 ป 

 
(2.) นวัตกรรมที่นํามาใชในอุตสาหกรรม (Innovation) 
 

อุตสาหกรรมขาวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมหลักที่ภาครัฐใหกับสนับสนุนสงเสริมใหมีการ 
วิจัยและพัฒนา  โดยมีหนวยงานหลักในการพัฒนา ไดแก กรมการขาว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  ซ่ึงมีสํานักตางๆภายใตการดูแล  รวมถึงศูนยวิจัยขาว  และศูนยเมล็ดพันธุขาวที่มีที่ตั้ง
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
 
 สําหรับการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑขาวนั้น แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก การเพิ่มมูลคา
ขาวที่ยังคงอยูในรูปของขาว เชน ขาวอินทรีย เปนตน  และสินคาแปรรูปจากขาว เชน ขนมอบ
กรอบ  นํ้ามันรําขาว  และเครื่องสําอางจากขาว  เปนตน 
 

สําหรับการเพิม่มูลคาขาวทีย่ังคงอยูในรูปของขาว เชน ขาวอินทรีย เปนตน  จากการ
สัมภาษณคุณสุรชัย   จงพิพัฒนชัย  General Manager บริษัท แคปปตัล เทรดดิ้ง จํากัด ซ่ึง
เปนบริษทัที่ผลิตและจัดจําหนายขาวอินทรียภายใตแบรนด “ไท ไท” ไดกลาววา ตลาดขาว
อินทรียในประเทศนั้นยังไมไดรับความนยิมมากนัก มีการบริโภคโดยเฉลี่ยเพียงปละ 200-300 
ตัน ซ่ึงคิดเปนจํานวนไมถงึรอยละ 10 ของปริมาณการสงออก โดยอุปสรรคของการสงเสริม
การตลาดขาวอินทรีย ไดแก เรื่องของราคา ปจจุบันทางบริษทัตองใหการสนับสนนุ (Subsidize) 
ในเรื่องของราคาขาวอินทรยีอยูไมต่ํากวา 20-30% ของราคาที่ควรจะเปน  รวมถึงนโยบายการ
สงเสริมจากภาครัฐที่ไมมีความแนนอน 

 
สําหรับการสงออกขาวอินทรียน้ันมีปริมาณ 2,000-3,000 ตันตอป แมวาราคาสงออก

ของขาวอินทรียจะสูงกวาราคาขาวปกติประมาณ 50% แตปญหา คือ การเพาะปลูกขาวอินทรีย
ในประเทศนั้นยังมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับขาวประเภทอื่นๆ เน่ืองจากขอกําหนดของ
สถาบันที่ใหการรับรองผลิตภัณฑอาหารอินทรียน้ันกําหนดใหพ้ืนที่ที่จะไดรับการรับรองจะตอง
ทําเกษตรอินทรียมาไมต่ํากวา 3 ป และมีมาตรฐานในเรื่องการปนเปอนสารเคมีที่สูง ทําให
เกษตรกรไมไดใหความสนใจในการปลูกขาวอินทรียมากนัก 
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 สวนสินคาแปรรูปจากขาว เชน ขนมอบกรอบ  นํ้ามันรําขาว  และเครื่องสําอางจากขาว  
เปนตน ที่ไดรับความนิยมโดยชัดเจน ไดแก ขนมอบกรอบ แตเม่ือพิจารณาถึงผลิตภัณฑที่มีใน
ตลาด มากกวาครึ่งหน่ึงเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการผลิตจากประเทศจีน  
 
 สําหรับนํ้ามันรําขาวนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับนํ้ามันจากพืชประเภทอ่ืน เชน นํ้ามันถั่ว
เหลือง นํ้ามันปาลม หรือนํ้ามันดอกทานตะวัน เปนตน  ยังไมได รับความนิยมมากนัก 
เชนเดียวกับเครื่องสําอางที่สกัดจากขาวนั้น  ยังมีราคาที่แพงอยู 
 
(3.) การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น (Linkage) 
 
 ในสวนของอุตสาหกรรมรองรับ (Supporting Industry) อาทิเชน  
 
- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางเกษตร เชน   รถไถ  อุปกรณการเกษตร  เครื่องอบ

ขาว  เครื่องสีขาว  เปนตน  มีทั้งการนําเขาจากตางประเทศ และผลิตในประเทศ  
เครื่องจักรขนาดใหญมักจะใชนํ้ามันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน  ทําใหไดรับผลกระทบ
จากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้น  สงผลใหตนทุนในการผลิตขาวเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 

 
- อุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ   มีการคาดการณความตองการการใชปุยในปการ

เพาะปลูก 2551/52 ประมาณ 2,283,346 ตัน6
  สวนใหญวัตถุดิบที่นํามาผลิตปุยเคมีและ

ยาฆาแมลงนั้นมีการนําเขามาจากตางประเทศ ซ่ึงไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน  และราคาคาขนสงสินคาที่เพ่ิมสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน  สงผลใหตนทุนในการผลิต
ขาวเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 

 
- ธุรกิจจําหนายเมล็ดพันธุขาว มีการคาดการณความตองการใชเมล็ดพันธุทั้งหมดใน

ปการเพาะปลูก 2551/52  จํานวน 1,324,143 ตัน อยูที่เกษตรกร 1,037,307 ตัน และ
อยูที่สวนราชการ 72,000 ตัน คาดวาจะขาดเมล็ดพันธุขาว 214,836 ตัน  สงผลใหราคา
เมล็ดพันธุขาวในทองตลาดสูงขึ้นและมีแนวโนมจะสูงขึ้นตอไปอยางตอเน่ือง โดยราคา
เมล็ดพันธุขาวในภาคเหนือเฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 22-23 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                                 
6 http://www.rakbankerd.com/ 
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เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 19-20 บาท ภาคกลาง เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 20-21บาท ในขณะ
ที่เมล็ดพันธุของกรมขาวราคากิโลกรัมละ 16 บาท3 

 
- สถาบันการเงิน  ในอดีตหนวยงานที่ดูแลในเรื่องการรับจํานําขาวเปลือก ไดแก  องคการ

คลังสินคา  แตในปจจุบัน ไดแก ธนาคารเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงเปนสถาบันการเงิน
ของภาครัฐใหการสนับสนุนแกเกษตรกรเปนอยางมาก  อาทิเชน  กองทุนกูยืม  การพัก
ชําระหนี้  การรับจํานําขาว เปนตน 

 
สําหรับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น อาทิเชน  

 
- ธุรกิจรานอาหาร เปนธุรกิจที่มีความผันผวนตามการเติบโตของเศรษฐกิจเปนอยาง

มาก  จากธุรกิจที่มีรายรับเพ่ิมสูงขึ้นที่สุดในไตรมาสที่ 3/2550 โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 
16.947  แตการเติบโตกลับลดเหลือเพียงรอยละ 5 ในชวงไตรมาสที่ 1/25518 โดย
รานอาหารในเขตกรุงเทพฯ 400 แหง ตองปดตัวลงประมาณ 40 แหง  คิดเปนจํานวน
รอยละ 10 ของจํานวนรานอาหารในเขตกรุงเทพฯทั้งหมด  เน่ืองจากแบกรับตนทุนที่พุง
สูงขึ้นไมไหว  ซ่ึงขาวสารเปนหนึ่งในตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น   อีกทั้งผูบริโภคมีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ไมทานอาหารนอกบานเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย 

 
(4.) สรุป 
 
 แมวาอุตสาหกรรมขาวจะเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย  มีการสงออกเปน
อันดับหน่ึงของโลก   และมีการสงเสริมจากภาครัฐอยางจริงจัง   แตมีอุปสรรคและขอจํากัด
หลายประการ  ทั้งปญหาของตลาดในประเทศและตลาดสงออก   เชน  ปริมาณของอุปทานที่ไม
เพียงพอตออุปสงค  การประกันและรับจํานําขาวเปลือก  การขาดแคลนวัตถุดิบ  ราคาขายที่อยู
ภายใตราคาควบคุม  การจํากัดโควตาการนําเขา  รวมถึงอุตสาหกรรมเชื่อมตอปลายทางมีความ
ออนไหวตอสภาพเศรษฐกิจสูง เปนตน  ทําใหการเพิ่มมูลคาในอุตสาหกรรมดังกลาวยังเปนได
โดยลําบาก  และยังคงมีเปาหมายหลักในการสงออกในรูปขาวเปนสําคัญ 

                                                 
7 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, ฉบับที่ 2286,10 ม.ค. - 12 ม.ค. 2551 
8 จากการใหสัมภาษณของนางปวรวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย, ผูจัดการ  
  ออนไลน, 12 พฤษภาคม 2551  
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2.3.2 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูป  
 
(1.) ศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม (Potential) 

 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูป (ISIC 1512: การแปรรูป

และการเก็บถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า) มีจํานวนทั้งสิ้น 4,364 ราย9 โดยเปน
ผูประกอบการ SMEs จํานวน 4,196 ราย หรือคิดเปนรอยละ 96 ของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกลาวทั้งหมด  

 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูปเปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซ่ึงไดรับผลกระทบ

อยางมากจากการแข็งคาอยางตอเน่ืองของเงินบาท  และราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น  อีกทั้งยัง
ตองเผชิญกับปญหานานัปการ  เชน  ความตองการอาหารทะเลแปรรูปในตลาดสหรัฐฯซ่ึงเปน
ตลาดสงออกสําคัญลดลง ทําใหอาหารทะเลแปรรูปการสงออกลดลงอยางชัดเจน  เปนตน  สงผล
ใหบรรดาผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ตองเรงปรับตัวเพ่ือความอยูรอด  โดยเนนการปรับลด
ตนทุนการผลิต  สรางมูลคาเพิ่ม  รวมทั้งสรางความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑ  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกใหกับผูบริโภคและการขยายตลาดดวย  นอกจากนี้ยังหันมาเจาะขยายตลาดใน
ประเทศ  โดยเนนการจําหนายในหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ  ซ่ึงสงผลให
ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลในประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น   

 
บรรดาผูประกอบการสงออกอาหารทะเลเมื่อตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นใน

ตลาดโลก ตางเร่ิมหันมารุกขยายตลาดในประเทศ เน่ืองจากมีความพรอมในดานวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลก็เปนที่นิยมบริโภคในประเทศ รวมทั้งเล็งเห็นชองวางทางการตลาดและ
กําลังซ้ือของลูกคากลุมเปาหมาย  

 
ตลาดผลิตภัณฑอาหารทะเลในประเทศที่นาสนใจ แยกออกไดเปนดังน้ี  
 

- อาหารทะเลสด แชเย็น แชแข็ง เดิมคนไทยนิยมซ้ืออาหารทะเลสดเพื่อการบริโภคเปน
สวนใหญ  แตปจจุบันพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะ
ผูบริโภคในเมืองใหญที่นิยมซื้ออาหารอุปโภคบริโภคในหางสรรพสินคาและรานคาปลีก

                                                 
9 สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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ขนาดใหญ  ทําใหสัดสวนการซื้ออาหารทะเลแชเย็นแชแข็งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  ประกอบ
กับบรรดาผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลเริ่มหันมาเจาะขยายตลาดใน
ประเทศ โดยเฉพาะการจําหนายอาหารทะเลแชเย็นแชแข็ง ทั้งน้ีเนนการแบงบรรจุ
หลากหลายขนาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกันของผูบริโภค 

 
- ปลากระปอง ตลาดรวมปลากระปองในประเทศป 2550 มีมูลคา 3,000 ลานบาท โดย

แยกเปนปลาซารดีนรอยละ 67.0 ของตลาดปลากระปองทั้งหมด ปลาแมคเคอเรลมี
สัดสวนรอยละ 18.0 ปลาทูนารอยละ 12.0 และปลาอื่นๆรอยละ 3.0 อยางไรก็ตาม  การ
แขงขันในตลาดปลาซารดีนกระปองจะรุนแรงนอยกวาตลาดปลาทูนากระปอง  กลาวคือ 
ปจจุบันตลาดปลาซารดีนกระปองไมคอยมีความเคลื่อนไหวทางการตลาดมากนัก 
เน่ืองจากผานยุคสงครามราคามาแลว  แตกําลังเผชิญปญหาวัตถุดิบขาดแคลน  ทําให
ผูประกอบการที่ผลิตปลาซารดีนกระปองหันไปผลิตปลาแมคเคอเรลและปลาทูนา
กระปอง  สวนตลาดปลาทูนากระปองน้ันมีการแขงขันคอนขางรุนแรง  โดยเฉพาะการ
สรางการรับรูใหกับผูบริโภคโดยอิงกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ  รวมทั้งการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับปลาทูนากระปอง ทั้งรูปแบบและรสชาติใหมๆ ซ่ึงเปนการสรางความ
หลากหลายใหกับผลิตภัณฑ เชน ปลาทูนาในน้ําแร นํ้ามันดอกทานตะวัน จากเดิมที่มี
เพียงปลาทูนาในน้ํามันถั่วเหลืองและนํ้าเกลือ เปนตน  

 
- อาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง ผูสงออกอาหารทะเลแชแข็งหันมาสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับสินคา โดยหันมาผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง เชน ติ่มซําทะเลแชแข็ง ปอเปย
กุง ขาวปนหนาทะเล ลูกชิ้นกุง ลูกชิ้นปลาหมึก ไสกรอกปลา เปนตน ซ่ึงจะสามารถ
ขยายตลาดไดทั้งในประเทศและตางประเทศ  อัตราการขยายตัวของอาหารทะเล
สําเร็จรูปแชแข็งในแตละปสูงถึงรอยละ 30.0 เน่ืองจากผูสงออกอาหารทะเลแชแข็งราย
ใหญหันมาพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาชองทางการจัด
จําหนายดวย  โดยมีการจัดจําหนายทั้งในชองทางโมเดิรนเทรด  รานสะดวกซื้อ  
รวมทั้งการขายสงใหกับรานสุกี้  รานอาหารและภัตตาคาร  โรงแรม  ตลอดจนราน
ฟาสตฟูดสตางๆ  

 
- อาหารทะเลอื่นๆ แยกออกเปนหลากหลายประเภท ไดแก หมัก-ดอง เชน นํ้าปลา 

นํ้าบูดู เปนตน ประเภทนึ่ง-อบ ยาง-รมควัน ตากแหง ผลิตภัณฑแปรรูป เชน ลูกชิ้น 
ทอดมัน ขาวเกรียบ เปนตน และปลาปน อาหารทะเลเหลานี้ตลาดสวนใหญเปนการ
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บริโภคภายในประเทศ โดยอัตราการขยายตัวของตลาดนั้นอิงกับอัตราการขยายตัวของ
ประชากร  
 
สําหรับตลาดสงออกนั้น   ปจจุบันการสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลเผชิญกับปญหา

อยางมาก  ไมวาจะเปนปญหาราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสูงขึ้น  ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
มาตรการของประเทศคูคา มาตรการที่สงผลกระทบอยางมาก คือ มาตรการตอบโตการทุมตลาด
สินคากุงและระเบียบการวางพันธบัตรค้ําประกันการสงออก รวมทั้งกฎระเบียบที่ประเทศคูคา
กําหนดเพื่อปกปองอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารทะเลในประเทศของตน โดยเฉพาะประเทศผู
นําเขามีแนวโนมเขมงวดในดานสุขอนามัยมากขึ้น และในอนาคตการสงออกผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลอาจตองเผชิญปญหาเรื่องกฎแหลงกําเนิดสินคา นอกจากนี้ผูสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเล
ยังตองเผชิญกับปญหาการแขงขันที่รุนแรง โดยคูแขงสําคัญยังมีขอไดเปรียบ โดยเฉพาะจีน และ
เวียดนามมีความไดเปรียบในเร่ืองคาจางแรงงาน  และศักยภาพในการขยายการผลิต  สําหรับ
ประเทศที่ประมาทไมไดคือ อินโดนีเซีย เน่ืองจากมีการพัฒนาระบบพรอมดันศักยภาพของ
ตัวเองในการผลิตวัตถุดิบและคาจางแรงงานที่ต่ํากวาไทย  

 
อยางไรก็ตาม ในชวงคร่ึงแรกป 2550 การสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลยังอยูในเกณฑ

ที่ดี  มีมูลคาสงออก 2,545 ลานดอลลารสหรัฐฯ  เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนแลว
เพ่ิมขึ้นรอยละ 12.8 อยางไรก็ตามเมื่อคิดในรูปของเงินบาทแลวมูลคาการสงออกผลิตภัณฑ
อาหารทะเลขยายตัวเพียงรอยละ 1.8 เทากับวาบรรดาผูประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลคาเงินบาทที่แข็งคาสงผลกระทบตอกําไรของบรรดาผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
อาหารทะเล เน่ืองจากการปรับขึ้นราคาสินคา อาจจะสงผลใหประเทศคูคาหันไปสั่งซ้ือสินคากับ
ประเทศคูแขงโดยเฉพาะจีน และเวียดนาม  

 
การแข็งคาของเงินบาทสงผลกระทบตออุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารทะเล เน่ืองจาก

ตองพ่ึงพาตลาดสงออก  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ  อยางไรก็ตามปจจัยที่ตอง
พิจารณาประกอบกันไปดวย  คือ  การพ่ึงพิงการนําเขาวัตถุดิบ โดยผูประกอบการที่พ่ึงพิงการ
นําเขาวัตถุดิบจะไดรับประโยชนจากเงินบาทแข็งคา โดยเฉพาะผูผลิตปลาทูนากระปอง  หากจะ
พิจารณาแยกประเภทของการสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลแลว  ผูประกอบการที่สงออกอาหาร
ทะเลแปรรูป  นับวาไดรับผลกระทบทั้งจากปญหาการสงออกที่มีแนวโนมลดลงและการขาดทุน
จากการแข็งคาของเงินบาท ปจจัยบวกที่ยังพยุงใหมูลคาการสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลของ
ไทยยังคงขยายตัว ไดแก  
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- การลดปริมาณการผลิตผลิตภัณฑอาหารทะเล โดยเฉพาะอาหารทะเลกระปองของ
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนประเทศนําเขาสําคัญของไทย เน่ืองจากกําไร
ลดลง เน่ืองจากราคาวัตถุดิบมีแนวโนมสูงขึ้น ดังนั้นความตองการนําเขาอาหารทะเล
กระปองในประเทศเหลานี้มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  

 
- การที่สหภาพยุโรปคืนสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรหรือจีเอสพีสําหรับสินคากุงและปลาทู

นากระปอง ทําใหอัตราภาษีนําเขาลดลงจากเดิม ซ่ึงสิทธิพิเศษนี้เริ่มใชตั้งแต 1 มกราคม 
2549 เปนตนมา และจะมีผลใชบังคับเปนเวลา 3 ป  

 
- กรณีขอตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางไทย-ญ่ีปุนทางญี่ปุนลดภาษีใหกับผลิตภัณฑ

อาหารทะเลหลายรายการ  เชน  ภาษีกุงแชแข็งลดลงจากรอยละ 1.0 เหลือรอยละ 0 
ทันที  ปลาหมึกแชแข็งลดภาษีจากรอยละ 3.5 เปนรอยละ 0 ในปที่ 6 และจากรอยละ 
5-15 เปนรอยละ 0 ในปที่ 8 ปลาทูนากระปองจะลดลงจากรอยละ 9 เหลือรอยละ 0 ในป
ที่ 6 และกุงแปรรูปลดภาษีจากรอยละ 5.3 เปนรอยละ 0 ทันที ซ่ึงการปรับลดภาษี
ดังกลาวจะมีสวนชวยกระตุนการสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลไปยังตลาดญี่ปุนสวนใน
ดานตลาดสงออกผูสงออกอาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็งจะเจาะขยายตลาดโดยการเขา
รวมโครงการลงทุนกับประเทศผูรับซ้ือ ปจจุบันตลาดรับซ้ือสําคัญถึงประมาณรอยละ 65 
คือ ตลาดญี่ปุน สินคาอาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็งที่สงออกในปจจุบันมีมากกวา 20 
ชนิด สินคายอดนิยม คือ กุงเทมปุระ และขาวปนหนาอาหารทะเล  

 
(2.) นวัตกรรมที่นํามาใชในอุตสาหกรรม (Innovation) 

 
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมดังกลาวในกรณีที่เปนอาหารแชแข็ง  มักจะใหความสําคัญกับ

เทคโนโลยีในการรักษาความสดของอาหารเปนหลัก  โดยการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการ
แชแข็ง  และการขนสงที่ใชเวลาสั้นลง   สําหรับอาหารทะเลแปรรูปน้ัน  สวนใหญแลวมักจะมี
การเพิ่มคุณคาโดยการปรับปรุงและเพิ่มรสชาติของอาหารใหมๆ  ดังตัวอยางที่ไดกลาวไวแลวใน
หัวขอขางตน  รวมถึงการปรับปรุงบรรจุภัณฑที่สะดวกตอการเปดรับประทานและคงทนตอการ
ขนสงมากยิ่งขึ้น   
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นอกเหนือจากนั้นผูประกอบการยังมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมมูลคาในสายโซมูลคา  อาทิเชน 
 

- ดานวัตถุดิบ ปรับระบบโลจิสติกส โดยมีการเจรจากับซับพลายเออรในเรื่องการจัดสง
สินคาในปริมาณที่เหมาะสมและทันเวลาในการผลิต ทําใหสามารถบริหารจัดการตนทุน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
- ดานบรรจุภัณฑ ปรับขนาดใหมีความเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 
 
- ดานชองทางการจําหนาย  มีการเพิ่มการกระจายสินคาในชองทางใหมๆ ตลอดจนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปแชแข็งหรืออาหารพรอมรับประทาน
ตอบสนองทั้งตลาดในประเทศและการสงออก  ซ่ึงนับเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑ และการสรางความหลากหลายเพื่อการเจาะขยายตลาดใหมๆอีกดวย  

 
 

นอกจากนี้บริษัทรายใหญยังมีการปรับแผนการลงทุน โดยการเขาไปลงทุนใน
ตางประเทศ  โดยประเทศที่นาสนใจคือ อินโดนีเซีย  เน่ืองจากอินโดนีเซียมีทรัพยากรทางทะเล
ที่สมบูรณ และเปนแหลงทําประมงนอกนานน้ําที่ใหญที่สุดของไทย ปจจุบันอินโดนีเซีย
กําหนดใหการทําประมงในนานน้ําอินโดนีเซียตองเปนการรวมทุนกับชาวอินโดนีเซียเทานั้น 
โดยนักลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนไดสูงสุดไมเกินรอยละ 80 รวมทั้งกําหนดใหรอยละ 70 
ของสัตวนํ้าที่จับไดตองสงขึ้นที่ทาเรือของอินโดนีเซียเพ่ือจําหนายหรือแปรรูปในประเทศ 

 
(3.) การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น (Linkage) 

 
ในสวนของอุตสาหกรรมรองรับ (Supporting Industry) ไดแก 
 

- อุตสาหกรรมประมง จํานวนผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมประมงมีจํานวน 
417 ราย10  คิดเปนสัดสวนจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูประกอบการ SMEs 
ทั้งหมด  อุตสาหกรรมประมงกําลังประสบปญหาไมสามารถหาแหลงวัตถุดิบไดใน

                                                 
10 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549, สํานักงานวิสาหกิจขนาด 
   กลางและขนาดยอม (สสว.) 
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ประเทศ โดยเฉพาะปลาทูนา เน่ืองจากไทยไมมีกองเรือเพ่ือจับสัตวนํ้าในทะเลลึก 
สาเหตุอีกสวนหนึ่งเนื่องจากความเสื่อมโทรมของแหลงประมงไทย ทําใหปริมาณสัตว
นํ้าเค็มที่จับไดมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ความตองการของโรงงานผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะหอยลาย ทําใหโรงงานผลิตอาหารทะเลและ
ผลิตภัณฑ  มีวัตถุดิบไมเพียงพอตอการสงออก ทําใหตองพ่ึงพาการนําเขา โดยในชวง
ครึ่งแรกป 2550 มูลคาการนําเขาสัตวนํ้าสด แชเย็น แชแข็งแปรรูป และกึ่งสําเร็จรูปเพ่ือ
ปอนโรงงานผลิตภัณฑอาหารทะเลมีมูลคารวม 681.68 ลานดอลลารสหรัฐฯ เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอนแลวลดลงรอยละ 1.2 ทั้งน้ีเน่ืองจากในปน้ีไทยลดการนําเขา
กุงสดแชเย็นแชแข็งลง เน่ืองจากปริมาณการผลิตในประเทศมีเพียงพอสําหรับการผลิต
กุงกระปอง รวมทั้งมีการชะลอการนําเขาปลาทูนาสดแชเย็นแชแข็ง เนื่องจากการชะลอ
ตัวของการสงออกปลาทูนากระปอง โดยหันไปนําเขาปลา    แมคเคอเรลมากขึ้น 
เน่ืองจากปญหาการขาดแคลนปลาซารดีนในประเทศ 
 

- อุตสาหกรรมการขนสง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือ  กําลังประสบ
ปญหาไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น  ทําใหคาระวางเรือในการขนสง
เพ่ิมสูงขึ้น   
 
สําหรับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น อาทเิชน  

 
- ธุรกิจรานอาหาร ในปจจุบันมีรานอาหารที่นําอาหารทะเลแชแข็งหรือปรุงสําเร็จมา

เปนวัตถุดิบในรายการอาหารหลักของรานเปนจํานวนมาก  อาทิเชน  รานอาหาร
ประเภทกุงกระทะ  รานอาหารญี่ปุน  รานอาหารแฟรนไชสของผูประกอบการอาหาร
ทะเลแชแข็งอยางแบรนด “พรานทะเล” เปนตน  ทําใหชองทางจําหนายในธุรกิจดังกลาว
มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น  แตอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน  
ดังที่กลาวไวในหัวขอการวิเคราะหอุตสาหกรรมขาวขางตน 

(4.) สรุป 
 

แมวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจะมีความนาสนใจ  แตยังมีขอจํากัดในการเพิ่ม
มูลคาใหกับอุตสาหกรรมดังกลาวเนื่องจากขอจํากัดหลายอยาง  เชน  ราคาน้ํามัน  คาเงินบาท  
การจํากัดโควตาการนําเขา  มาตรการดานสุขอนามัย  การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต       
เปนตน  ทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารทะเลยังคงตองเรงปรับตัวอยาง
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ตอเน่ือง ทั้งในดานการลดตนทุนการผลิต และการสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งความหลากหลาย
ใหกับผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของผูบริโภคทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดตางประเทศ  

 
อีกทั้งผูประกอบการวิสาหกิจระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมดังกลาวถึงแมจะมีจํานวนที่

มาก แตศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ยังดอยกวารายใหญอีกมาก ดูไดจากบทบาทในการ
สงออกของสินคาในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวจากตารางที่ 2-2 ซ่ึงผูประกอบการ SMEs มี
สัดสวนในการสงออกเพียงรอยละ 30-40 จากจํานวนการสงออกทั้งหมดเทานั้น 

 
2.3.3 อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย  

 
(1.) ศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม (Potential) 

 
จากตารางที่ 2-3 แสดงใหเห็นถึงจํานวนวิสาหกิจในระดับ SMEs ที่อยูในอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยและการกอสราง มีจํานวนมากกวา 200,000 ราย เกือบทั้งหมดเปน
ผูประกอบการ SMEs ที่เปนคนไทย 

 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดของตลาดใหญ   มูลคาตลาด

ประมาณปละ 218,858  ลานบาท  (ป 2549)11  หรือคิดเปนประมาณรอยละ 10 ของ GDP (ป 
2549) และมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 รศ.วิทวัส  รุงเรืองผล, Marketeer ฉบับที ่96 กุมภาพันธ 2551 
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รูปที่ 2-2 แสดงการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพฯ และ

   ปริมณฑล 
 
ที่มา ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแหงชาติ   (REIC) 
 
โดยรัฐบาลไดมีมาตรการที่ใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกลาว  อาทิเชน   มาตรการ

การลดหยอนภาษีใหกับผูซ้ือ   และการลดคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ  เปนตน 
 
นอกจากลูกคากลุมเปาหมายที่เปนชาวไทยแลว  ยังมีโอกาสที่นักลงทุนตางชาติจะเขา

มาทําการลงทุนซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุดในประเทศไทยอีกดวย  เน่ืองจาก
ราคาที่พักอาศัยใจกลางเมืองโดยเฉลี่ยเม่ือเทียบกับประเทศใกลเคียงดังแสดงในรูปที่ 2-3 
ประเทศไทยยังมีราคาถูกกวามาก 
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รูปที่ 2-3 แสดงราคาทีพ่ักอาศัยยานใจกลางธุรกิจของประเทศตางๆ 

 
 แตปญหาสําหรับผูประกอบการในระดับ SMEs คือ ขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง  ทําให
สวนแบงการตลาดสวนใหญอยูที่ผูประกอบการรายใหญ  สงผลใหสมดุลของตลาดบิดเบือนไป   
ถาผูประกอบการเหลานี้ไดรับการพัฒนา  จะเปนการเพิ่มศักยภาพใหกาวสูสากลได 

 
 นอกจากนั้นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยอยูในภาวะที่มีการปรับตัวเปนอยางมาก  ซ่ึง
เปนผลจากการปรับเปลี่ยนจากภายนอก  เชน  ราคาน้ํามันมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก   ทําให
ตนทุนคาวัสดุและการขนสงเพ่ิมขึ้นตาม    การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ   และการปรับตัวให
เปนสากลมากขึ้น    
 
(2.) นวัตกรรมที่นํามาใชในอุตสาหกรรม (Innovation) 
 
 นวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย  เริ่มตั้งแต
การสรางนวัตกรรมจากวัสดุที่นํามาใชในการกอสรางที่มีความคงทนและงายตอการกอสรางมาก
ขึ้น  เพ่ือลดระยะเวลาในการกอสรางและจํานวนจุดบกพรองลง  จนถึงการพัฒนาแรงงานฝมือ
ชางจากผูประกอบการรายใหญอยาง บมจ.ปูนซีเมนตไทย ที่เริ่มดําเนินโครงการ “นายชางดี” 
เพ่ือพัฒนาทักษะชางใหมีศกัยภาพที่สูงขึน้ 
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(3.) การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น (Linkage)  

 
 
รูปที่ 2-4 อุตสาหกรรมรองรับและอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรม 
  อสังหาริมทรัพย 

 
ที่มา จากการวิเคราะหของคณะวิจัย 

ในสวนของอุตสาหกรรมรองรับ (Supporting Industry) ไดแก 
 

- ผูผลิตวัสดุกอสรางและซีเมนต   สามารถสรางมูลคารวมทั้งตลาดในประเทศและตลาด
สงออกรวม 717,700 ลานบาท (ป 2549)12  โดยสวนแบงการตลาดสวนใหญเปนของ
ผูผลิตรายใหญอยางเครือบริษัทปูนซีเมนตไทย   ปูนนครหลวง  ทีพีไอ   

                                                 
12    หนังสือพิมพประชาชาตธิุรกิจ, วันที่ 20 กันยายน 2550 

บริษทัพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

(Developer) 

Housing Loan 

Furniture 

เครื่องใชไฟฟา 

Construction 
Subcontractor 

รานคาวัสดุ
กอสราง  

(ในประเทศ) 

ผูผลิตวัสดุกอสราง
และซีเมนต 

(รวม) 

Architecture 
Interior 
Design 

130,000 MB (’49) 218,858 MB (’49) 

36,387 MB (’49) 
302,973 MB (’49) 

32,000 MB (’49) 

109,429 MB (’49) 

10,943 MB (’49) 

Supporting Industry  เชน  สถาบนัการเงิน  บริษัทประกัน  โบรกเกอรบาน  เปนตน 

711,700 MB (’49) 

Customer 
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- รานคาวัสดุกอสราง   สามารถสรางมูลคาตลาดในประเทศรวม 130,000 ลานบาท13     
(ป 2549) โดยสวนแบงการตลาดสวนใหญเปนผูคารายใหญอยางปูนซีเมนตไทย
โฮมมารท  โฮมโปร  โฮมเวิรค  และแกรนดโฮมมารท   

- ผูรับเหมารายยอย สวนใหญแลวรายไดที่ผู รับเหมารายยอยไดรับจากบริษัท
พัฒนาที่ดิน (Developer) หลังหักมูลคาที่ดิน โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 50 ของมูลคา
อสังหาริมทรัพยโดยรวม หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 109,429 ลานบาท (ป 2549)  

- บริษัทออกแบบสถาปตยและตกแตงภายใน สวนใหญแลวการคิดคาบริการของ
บริษัทออกแบบสถาปตยและตกแตงภายในโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ของมูลคา
อสังหาริมทรัพยโดยรวม หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 10,943 ลานบาท (ป 2549)  

 
สําหรับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น อาทิเชน  

 
- อุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยูอาศัย  โดยสถาบันการเงินของทางภาครัฐและเอกชน  เฉพาะ

สินเชื่อที่อยูอาศัยใหม  มีมูลคาโดยรวมประมาณ 302,973 ลานบาท (ป 2549)14 
- อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา   เ ป น อุ ต ส า ห ก ร ร มที่ มี แ น ว โ น ม เ ติ บ โ ต ต า ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย  มีมูลคาประมาณ 32,000 ลานบาท (ป 2549)15  
- อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  เปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ มีแนวโนมเติบโตตาม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย โดยมีมูลคาตลาดในประเทศ 36,387 ลานบาท (ป 
2549)16 และตลาดสงออกประมาณ 42,000 ลานบาท17 

 
(4.) สรุป 
 
 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผูประกอบวิสาหกิจระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย   ซ่ึงมีจํานวนมากกวา 

                                                 
13   หนังสือพิมพ Bizweek , วันที่ 9 พ.ค. 2551 
14   http://www.thailandindustry.com 
15   หนังสือพิมพสยามธุรกิจ, วันที่ 16 มิ.ย. 2550 
16   หนังสือพิมพบิสิเนสไทย, วันที่ 15 พ.ค. 2550 
17   สํานักบริการสงออก 1 กรมสงเสริมการสงออก โดยคํานวณอัตราแลกเปลีย่นที่ 1 ดอลลาร   
     สหรัฐ เทากับ 35 บาท    
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200,000 ราย  รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ อาทิเชน  อุตสาหกรรมผูรับเหมารายยอย  
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา  อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  และผูใหบริการออกแบบสถาปตยและ
ตกแตงภายใน  เปนตน  ซ่ึงสงผลตอเศรษฐกิจในระดับมหภาคไดอยางชัดเจน  แตการพัฒนา
เพ่ือสรางมูลคาในอุตสาหกรรมดังกลาวยังคงตองมีการปรับปรุงอยางตอเน่ืองตั้งแตวัสดุที่
นํามาใชกอสราง  วิธีการกอสราง  รวมถึงทักษะชางกอสราง 
 

2.4 อุตสาหกรรมหลักที่เลือกมาศึกษา 
 
 จากการคัดเลือกอุตสาหกรรมเพื่อมาทําการศึกษาโดยการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 3)  มี
ผลดังตอไปน้ี 
 

อุตสาหกรรม 
Potential 
(W = 0.5) 

Innovation 
(W = 0.3) 

Linkage 
(W = 0.2) 

Ave. 
Score 

ขาว 2 2 2 2.0 

อาหารทะเลแชแข็ง และแปรรูป 2 3 2 2.3 

อสังหาริมทรัพย 3 2 3 2.7 

 
ตารางที่ 2-7 การใหคะแนนอุตสาหกรรมหลักที่คัดเลือกมาศึกษา 

 
 จากการวิ เคราะห ในขางตน   คะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับ
อสังหาริมทรัพยมีคาสูงที่สุด  ดังน้ันอุตสาหกรรมหลักที่คณะวิจัยเลือกมาทําการศึกษา 
ไดแก  อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย  โดยจะทําการคัดเลือกสายโซใน
อุตสาหกรรมหลักมาทําการศึกษาโดยแบงเปนภาคการผลิต 1 อุตสาหกรรมและภาคการ
ใหบริการ 1 อุตสาหกรรมในหัวขอถัดไป 
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2.5 สายโซในอุตสาหกรรมหลักที่เลือกมาทําการศึกษา 
 
 เกณฑการคัดเลือกสายโซในอุตสาหกรรมหลัก  มีดังตอไปน้ี 

 

เกณฑการคัดเลือกสายโซในอุตสาหกรรมหลัก 

เกณฑ คําอธิบาย การใหคะแนน Weight 

Potential 

-    จํานวนและบทบาทของผูประกอบการ SMEs 
-    ความแข็งแกรงของกลุมผูประกอบการ 
- มูลคาที่สามารถสรางไดในสายโซน้ัน 
- ทรัพยากรที่มีอยูและการพฒันาทรัพยากร

ทดแทน 
-    ขีดความสามารถของผูประกอบการ 
- การสนับสนุนที่ผูประกอบการตองการ 

High = 3 
Med = 2 
Low = 1 

 
 
 

0.5 

Innovation 
-    ระดับการวิจัยและพัฒนาที่มีอยูในปจจุบัน 
- ความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา

และบริการ 

High = 3 
Med = 2 
Low = 1 

 
0.3 

Linkage 
-    ความสามารถในการเชือ่มโยงกับสายโซหรือ

อุตสาหกรรมอื่น 

High = 3 
Med = 2 
Low = 1 

 
0.2 

 
ตารางที่ 2-8 เกณฑการคัดเลือกสายโซในอุตสาหกรรมหลัก 

 
จากรูปที่  2 -4  สามารถจํ าแนกสายโซที่ อยู ใน อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยว เ น่ืองกับ

อสังหาริมทรัพย ไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
 

(1.) ภาคการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมผูผลิตวัสดุกอสรางและซีเมนต, อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา  และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

(2.) ภาคการคาและการใหบริการ ไดแก   ธุรกิจรานคาวัสดุกอสราง  ธุรกิจผูรับเหมาราย
ยอย  ธุรกิจออกแบบสถาปตยและตกแตงภายใน  และธุรกิจสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 
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ภาคการผลิต 

 
- อุตสาหกรรมผูผลิตวัสดุกอสรางและซีเมนต   สวนใหญแลวเปนผูผลิตรายใหญอยางเครือ

บริษัทปูนซีเมนตไทย   ปูนนครหลวง  หรือทีพีไอ   ผูประกอบการรายยอยจําเปนตองมี
การลงทุนจํานวนมาก   

 
- อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา สวนใหญแลวเปนผูผลิตจากประเทศยุโรป ไตหวันหรือ

ยุโรปเขามาลงทุนตั้งโรงผลิตในประเทศไทย  ผูประกอบการรายยอยมีจํานวนนอย  อีกทั้ง
ตลาดเครื่องใชไฟฟามีการแขงขันดานราคาที่รุนแรง  และมีการเปลี่ยนแปลงดานความ
นิยมในตัวผลิตภัณฑตางๆ อยางรวดเร็ว 

 
- อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรกลายเปนสินคาอุตสาหกรรม

สงออกที่สําคัญของประเทศอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง และเร่ิมมีบทบาทในตลาดตางประเทศ
เพ่ิมมาก ในชวงที่ผานมาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรกลายเปนสินคาสําคัญที่สรางรายไดใน
การสงออกใหกับประเทศ โดยตลาดสงออกที่สําคัญไดแก ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป  

 
จากรายงานของโครงการวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา (SAW) สํานักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร มีจํานวน
วิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 12,326 ราย โดยเปนวิสาหกิจ SMEs จํานวน 12,306 ราย มีอัตรา
การเติบโตของจํานวนวิสาหกิจเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.86 โดยวิสาหกิจ SMEs มีอัตราการ
เติบโตรอยละ 0.87   ในขณะที่วิสาหกิจขนาดใหญปรับตัวลดลงรอยละ 4.76  

เม่ือวิเคราะหมูลคายอดขายของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  พบวา SMEs  มีมูลคายอดขาย
ในป 2549 จํานวน 22,910.57 ลานบาท ปรับตัวลดลงรอยละ 0.004 จากปพ.ศ. 2548 
ในขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นประมาณรอยละ 0.07 โดยมีมูลคายอดขาย
ทั้งสิ้น 36,387 ลานบาท แสดงวา ผูประกอบการSMEs มีการชะลอตัวลงเล็กนอยใน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร โดยมีความสามารถในการสรางยอดขายไดต่ํากวาภาพรวมของ
อุตสาหกรรม  
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อุตสาหกรรม 
Potential 
(W = 0.5) 

Innovation 
(W = 0.3) 

Linkage 
(W = 0.2) 

Ave. 
Score 

อุตสาหกรรมผูผลิต 
วัสดุกอสรางและซีเมนต 

1 2 3 1.7 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 1 3 3 2 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 3 2 3 2.7 

 
ตารางที่ 2-9 การใหคะแนนอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่เกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยเพ่ือมาทําการศึกษา 
 

จากการวิเคราะหในขางตน  คะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยที่มีคะแนนสูงสุด  ไดแก  อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  ดังน้ัน
อุตสาหกรรมภาคการผลิตที่คณะวิจัยเลือกมาทําการศึกษา ไดแก  อุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร 
 
 โดยมูลคาเพิ่มที่อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรสามารถที่จะสรางใหกับอสังหาริมทรัพยไดน้ัน 
เปนไปทั้งในรูปแบบของมูลคาเพิ่มจากอรรถประโยชนจากการใชงาน (Functional) และ
มูลคาเพิ่มในรูปแบบของอารมณ (Emotional) ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน โครงการ
อสังหาริมทรัพยตางๆมักจะใชเ ร่ืองการแถมเฟอรนิเจอรเ พ่ือเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
อสังหาริมทรัพยในโครงการ แทนที่จะใชการลดราคา เปนตน 
 

โดยอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรน้ันแบงออกเปนหลายสวน (Segment) โดยถาใชวัตถุดิบ
ในการผลิตเปนเกณฑ สามารถที่จะแบงออกเปนเฟอรนิเจอรที่ทําจากไม เฟอรนิเจอรที่ทําจาก
หวาย เฟอรนิเจอรที่ทําจากโลหะ เฟอรนิเจอรที่ทําพลาสติก หรือถาแบงโดยลักษณะของการ
ผลิตก็สามารถแบงเปนตลาดเฟอรนิเจอรลอยตัวสําเร็จรูปและตลาดเฟอรนิเจอรแบบบิลทอิน  

 
สําหรับสวนของตลาดเฟอร นิเจอรในประเทศที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยประเภทครัวเรือนที่อยูอาศัยมากที่สุด ไดแก เฟอรนิเจอรประเภท
สําเร็จรูปลอยตัว เห็นไดจากโครงการอสังหาริมทรัพยเลือกที่จะจัดรายการสงเสริมการขายบาน
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พรอมเฟอรนิเจอรที่เปนประเภทสําเร็จรูปแบบลอยตัวจากผูผลิตและจัดจําหนายแบรนดที่มี
ชื่อเสียง ทั้งในรูปแบบที่โครงการจัดใหหรือใหเปนคูปองไปเลือกซื้อจากผูผลิตและจัดจําหนาย
เอง เน่ืองจากเฟอรนิเจอรในกลุมดังกลาวมีราคาไมสูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับเฟอรนิเจอร
ประเภทบิลทอิน ที่มีคาใชจายในเรื่องของคาวัสดุ คาแรง รวมถึงคาออกแบบ ซ่ึงรวมแลวไมต่ํา
กวาครึ่งหน่ึงของราคาอสังหาริมทรัพยที่ซ้ือ ซ่ึงจะเปนภาระทางการเงินสําหรับการขอสินเชื่อและ
ผอนชําระของผูบริโภคในระดับกลางและลาง ซ่ึงเปนกลุมผูบริโภคกลุมใหญสุดของตลาด
อสังหาริมทรัพย 

 
นอกจากสาเหตุดังกลาวแลว เฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูปลอยตัวน้ัน ยังมีความยืดหยุนใน

การเคลื่อนยายและจัดวางมากกวาเฟอรนิเจอรแบบบิลทอิน ซ่ึงวัสดุสวนใหญที่นํามาใชในการ
ผลิตเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปแบบลอยตัว เชน ตู เตียง โตะ เกาอ้ี เปนตน มักจะมีโครงสรางพื้นฐาน
จากไม ซ่ึงในอดีตจะเปนไมเน้ือแข็ง เชน ไมสัก ไมประดู เปนตน จนกระทั่งป 2532 ทางรัฐบาล
มีนโยบายปดปา ทําใหอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัตถุดิบจากไม
เน้ือแข็งเปนเปนไมเน้ือออน เชน ไมยางและไมฉําฉา เปนตน และไมแผนเรียบ เชน Particle 
Board, MDF Board และไมอัด เปนตน ซ่ึงไมเน้ือออนที่นิยมมากที่สุด ไดแก ไมยางพารา  

 
ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี ทางคณะวิจัยจึงเลือกที่จะทําการศึกษาเฟอรนิเจอรประเภท

สําเร็จรูปแบบลอยตัวที่ทําจากไม สําหรับตลาดในประเทศ  
 
สวนตลาดสงออกนั้นดังที่ไดกลาวไปในขางตนมีมูลคาในป 2549 ประมาณ 42,000 ลาน

บาท แตเม่ือพิจารณาในสวนของการสงออกเฟอรนิเจอรประเภทเครื่องเรือน (HS 9403) ไม
รวมถึงเฟอรนิเจอรประเภทของตกแตงและของประดับ พบวา การสงออกเฟอรนิเจอร ในป 
2549 มีมูลคาทั้งสิ้น 24,786 ลานบาท18 โดยเฟอรนิเจอรที่สงออกกวารอยละ 85 เปน
เฟอรนิเจอรที่ทําจากไม คิดเปนมูลคามากกวา 19,000 ลานบาท ดังนั้นคณะวิจัยจึงเลือกที่จะ
ศึกษาเฟอรนิเจอรในประเภทดังกลาว 

 
 
 

                                                 
18  จากการวิเคราะหขอมูลของคณะวิจัย โดยการรวบรวมขอมูลจากกรมศุลกากร 
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ตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไมที่สําคัญของไทย 
 

มูลคาสงออก (บาท) 
ประเทศ 

ป 2549 ป 2548 
สหรัฐอเมริกา 8,687,836,389     10,341,774,249 
ญ่ีปุน 5,552,241,004     5,913,559,424  
สหราชอาณาจักร 729,348,385       1,016,168,355  
แคนาดา 589,553,878         757,467,471  
อิตาล ี 497,965,488         458,646,014  
ฝรั่งเศส 284,597,541         291,692,355  
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต 275,083,833         355,657,900  
เยอรมัน 233,218,683         472,165,434  
สเปน 170,272,368         196,323,808  
ออสเตรเลีย 142,953,098       134,680,822  

 
ตารางที่ 2-10 ตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไม 10 อันดับแรกของไทย ป 2549 

ที่มา ขอมูลจากกรมศุลกากร ทําการรวบรวมโดยคณะวิจัย 
 
  
 จากตารางที่ 2-10 พบวา ตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไมที่สําคัญของไทย ไดแก ตลาด
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  
  
 ตลาดสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกอันดับหน่ึงของประเทศไทยมาเปนระยะเวลายาวนาน 
มีปริมาณการสงออกในป 2549 มูลคาประมาณ 8,600 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 45 โดย
เฟอรนิเจอรไมของไทยเริ่มเขาสูตลาดสหรัฐฯ ตั้งแตป 2528 โดยพอคาชาวไตหวัน สิงคโปร และ
ฮองกง ซ่ึงตอมาพอคาชาวอเมริกาไดเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานที่ประเทศไทย และไดสั่งซื้อ
เฟอรนิเจอรไมจากผูผลิตไทยโดยตรง และทําการสั่งซ้ือเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน แตในชวง 1-2 ปที่
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ผานมา ประเทศไทยมีแนวโนมการสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่ลดลง เน่ืองจากตลาด
เฟอรนิเจอรไมในสหรัฐฯ มีการแขงขันกันสูงมากจากคูแขงที่สําคัญอยางประเทศจีน มาเลเซีย 
และเวียดนาม ซ่ึงประเทศดังกลาวไดเปรียบประเทศไทยในดานตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา อีกทั้ง
การสงออกเฟอรนิเจอรของไทยยังไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาซับไพรม  
 
 ตลาดญี่ปุน เปนตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไมอันดับที่สองของประเทศไทย มีปริมาณการ
สงออกในป 2549 มูลคาประมาณ 5,500 ลานบาท โดยเฟอรนิเจอรไมที่สงออกไปยังตลาดญี่ปุน
สวนใหญจะเปนเฟอรนิเจอรที่ผลิตตามแบบที่ลูกคากําหนด (O.E.M) และกวารอยละ 80 เปน
เฟอรนิเจอรที่ทําจากไมยางพารา เน่ืองจากเปนไมที่มีสีขาวออกเหลือง จนไดชื่อวาเปน “ไมสัก
ขาว” (White Teak) 
 
 ในระยะแรกญี่ปุนไดสั่งเฟอรนิเจอรไมเปนจํานวนมากจากประเทศไตหวัน ซ่ึงไมไดมี
ยางพาราเปนวัตถุดิบในการผลิตเอง ตองนําเขาไมยางพาราแปรรูปจากประเทศมาเลเซีย ไทย 
และอินโดนีเซีย ตอมาคาแรงของประเทศไตหวันไดเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับคาเงินของไตหวันที่
เพ่ิมสูงขึ้นมาก ทําใหเฟอรนิเจอรไมยางของไตหวันมีราคาแพง ญ่ีปุนจึงหันมานําเขาเฟอรนิเจอร
ไมยางพาราจากประเทศไทยและมาเลเซียแทน ซึ่งแนวโนมในการสงออกเฟอรนิเจอรไมจาก
ประเทศไทยไปยังตลาดญี่ปุนมีแนวโนมที่ลดลง  จากสาเหตุการแขงขันที่สูงมากจากคูแขงที่
สําคัญอยางประเทศจีน และเวียดนาม ซ่ึงประเทศดังกลาวไดเปรียบประเทศไทยในดานตนทุน
การผลิตที่ต่ํากวา  
 
 ตลาดประเทศในกลุมสหภาพยุโรป เปนอีกตลาดสงออกที่สําคัญของประเทศไทย โดย
ประเทศที่มีการนําเขาเฟอรนิเจอรไมจากไทย ไดแก สหราชอาณาจักร (อันดับที่ 3)   อิตาลี 
(อันดับที่ 5)  ฝรั่งเศส (อันดับที่ 6)  เยอรมัน (อันดับที่ 8) และสเปน (อันดับที่ 9) โดยสินคา
เฟอรนิเจอรที่นิยม ไดแก เฟอรนิเจอรไมเน้ือแข็งที่มีคุณภาพดี ราคาสูง  ซ่ึงตลาดสหภาพยุโรป
จะใหความสําคัญทั้งดานคุณภาพและราคาควบคูกัน อีกทั้งการแขงขันดานราคาไมรุนแรงเทาใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา แตมีอุปสรรคใหญในเรื่องของการรับรองวัตถุดิบวาเปนไมที่มาจากปาที่
ไดรับการจัดการปาไมอยางถูกตอง และปญหาดานสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 
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รูปที่ 2-5 สายโซมูลคาของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
ที่มา จากการรวบรวมและวิเคราะหของคณะวจัิย  

 
จากรูปที่ 2-5 แสดงใหเห็นถึงสายโซมูลคาของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม ซ่ึงเปนสวน

ของตลาดเฟอรนิเจอรที่คณะวิจัยเลือกศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ โดยเริ่มตนจากผูผลิตและจัดหา
วัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตเฟอรนิเจอร ไดแก  โรงงานแปรรูปและจัดจําหนายไม  ผูผลิตและจัด
จําหนายวัสดุตกแตงอ่ืนๆ เชน หนัง โลหะ พลาสติก เปนตน  ผูจําหนายสีและเคมีภัณฑสําหรับ
การผลิตเฟอรนิเจอร ผูผลิตและจําหนายอุปกรณยึดติดตางๆ เชน ตะปู น็อต สกรู เปนตน โดย
จะเนนการศึกษาไปยังสวนที่สําคัญที่สุด คือ โรงงานแปรรูปและจัดจําหนายไม  
 
 ไมที่ตัดแลวจะถูกนําสงไปยังโรงงานแปรรูปไม จะแบงเปน 2 ประเภท คือ โรงงานแปรรูป
ไมเน้ือออน และโรงงานทําไมแผนเรียบ  โดยโรงงานแปรรูปไมเน้ือออนจะนําไมมาแปรรูปโดย
ผานกระบวนการตางๆ ไดแก การคัดและเรียงไม  การเลื่อย การอัดน้ํายา และการอบแหง เปน

ผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบ 

ผูจัดจําหนาย 

ผูผลิตเฟอรนิเจอร  
 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
(Developer) 

อุตสาหกรรมสนับสนุน 

   เสนอุปสงค 
    เสนอุปทาน 

ในประเทศ สงออก 
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ตน  สําหรับโรงงานทําไมแผนเรียบ จะมีกระบวนการแปรรูปที่ซับซอนกวา ไดแก การหั่นเศษไม 
การตีเยื่อไม การอบ คลุกกาว การอัดแผน การตัดแผนใหญ การผึ่ง การขัด และการตัดแผน
ยอย โดยหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแปรรูปไม ไดแก ผูจําหนายสารเคมีที่
ใชในการแปรรูปไม และผูผลิตเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปไม  
 
 ไมที่ผานการแปรรูปจะถูกสงเขาโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร ที่มีทั้งแบบผลิตเพ่ือการทําบิลท
อินและผลิตแบบสําเร็จรูป ซ่ึงกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร ไดแก การออกแบบ การไสปรับสี่
หนา การขึ้นรูป การประกอบ การทําสี การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุหีบหอ และการเตรียม
เพ่ือจัดสง โดยหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร ไดแก หนวยงาน
ดานการออกแบบ หนวยงานที่ตรวจสอบดานคุณภาพ  และผูจัดสงเฟอรนิเจอร 
 
 เฟอรนิเจอรที่ผานกระบวนการผลิตเสร็จเรียบรอยแลว ก็ถึงขั้นตอนการจัดจําหนาย โดย
ชองทางการจําหนายแบงออกเปนตลาดในประเทศและตลาดสงออก โดยชองทางการจําหนาย
หลักสําหรับตลาดในประเทศ ไดแก ผูคาสง ผูคาปลีก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย และผูผลิต 
ซ่ึงอาจจะเปนผูจําหนายใหแกลูกคาที่เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยตรง  โดยผูผลิต
เฟอรนิเจอรรายใหญมักจะมีรานจําหนายสินคาเฉพาะของตัวเองเพ่ิมขึ้นมาอีกหนึ่งชองทาง สวน
การสงออกนั้นมักจะทําการสงออกไปยังรานจําหนายที่เปนสาขาในตางประเทศ สงตามคําสั่งซ้ือ
ของลูกคา และสงผานตัวแทนจําหนาย (Intertrader) 
  

โดยรายละเอียดในการศึกษาวิจัย อันไดแก กลุมตัวอยางและจํานวนที่จะทําการศึกษา 
บทบาทของกลุมตัวอยางในสายโซอุปทาน ประเด็นการศึกษา วิธีการศึกษา และผลที่คาดวาจะ
ไดรับน้ัน ไดแสดงไวดังตารางที่ 2-11  
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กลุมตัวอยางที่ 

คาดวาจะทําการศึกษา 
บทบาท จํานวน ประเด็นการศึกษา วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูผลิตและ 
จําหนาย
วัตถุดิบ 

-  โรงงานแปรรูปและจัด 
  จําหนายไม 

-  ผูผลิตและจัดจําหนาย 
วัสดุตกแตงอื่นๆ เชน    

  หนัง  โลหะ พลาสติก  
  เปนตน 
- ผูผลิตและจําหนาย 
  เครื่องจักรสําหรับการ 
  ผลิต 

-  ผูจําหนายสีและ 
เคมีภัณฑสําหรับการ 

  ผลิตเฟอรนิเจอร 

-  ผูผลิตและจําหนาย  
  อุปกรณยึดติดตางๆ  
  เชน ตะปู น็อต สกรู  
  เปนตน 

- ซัพพลายเออร 
  วัตถุดิบใหกับผูผลิต  
  เฟอรนิเจอร 
- ลูกคาของบริษัท     
  โลจิสติกส  
  (ในกรณีที่มีการใช) 
- ลูกคาของสถาบัน 
  การเงิน 
  (ในกรณีที่มีการใช) 
- สมาชิกในสมาคม/ 
  สมาพันธ 
  (ในกรณีที่เขารวม) 
 

3-5 ตัวอยาง 

- ขอมูลพื้นฐานขององคกร ไดแก ความเปนมา จํานวน
พนักงาน มาตรฐานการผลิตที่ไดรับ  

- ความสัมพันธกับผูผลิตเฟอรนิเจอร ไดแก กระบวนการ
วางแผนรวม ทั้งการออกแบบ การสต็อกวัตถุดิบ การจัดสง 
เครดิตการชําระเงิน การถายทอดเทคโนโลยี เปนตน 
รวมถึงความสัมพันธกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ 

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับผูผลิตเฟอรนิเจอร 

- กระบวนการทํางานตางๆ ของผูจัดหาวัตถุดิบ โดยยึดตาม
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสายโซมูลคาของ Michael E. 
Porter เชน การ Sourcing,  การเก็บสต็อกวัตถุดิบ, การ
จัดสงใหลูกคา, บริการหลังการขาย เปนตน   

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มมูลคาใน
กระบวนการดังกลาว และกับสายโซอุตฯ อสังหาริมทรัพย 

- ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 
- สัมภาษณเชิงลึก โดยการ 
  สัมภาษณผูผลิตและจัด 
  จําหนายวัตถุดิบที่มี 
  มาตรฐานการทํางานที่ดี    
  (Best Practice) และ 
  ผูผลิตและจัดจําหนาย 
  วัตถุดิบทั่วไป (General) 

- เพื่อทราบถึงจุดแข็ง/ 
  จุดออน ในกระบวน   
  การทํางานของผูผลิต  
  และจัดจําหนายระดับ  
  General เทียบกับ Best  
  Practice  
- เพื่อทราบถึงปญหาและ 
  อุปสรรค ความรวมมือ  
  ระหวางผูผลิตและ 
  จําหนายวัตถุดิบกับ   
  ผูผลิตเฟอรนิเจอร  
  รวมถึงอุตสาหกรรม 
  สนับสนุน 
- แนวทางการเพิ่มมูลคา 
  ในกระบวนการทํางาน   
  และโอกาสในการเพิ่ม 
  มูลคาใหกับสายโซ 

ผูผลิต 
เฟอรนิเจอร 

- ผูผลิตเฟอรนิเจอรที่ใช 
  วัสดุจากไมเปนหลัก ไม 
  วาจะเปนไมเนื้อแข็ง  
  เนื้อออนหรือเศษไม 

- ลูกคาของผูผลิต 
  และจําหนาย 
  วัตถุดิบ 
 

3-5 ตัวอยาง 

- ขอมูลพื้นฐานขององคกร ไดแก ความเปนมาขององคกร 
เปนผูประกอบการในสวนอื่นของสายโซ เชน ผูผลิตและ
จัดหาวัตถุดิบหรือผูจัดจําหนายดวยหรือไม  จํานวน
พนักงาน มาตรฐานการผลิตที่ไดรับ  

- ความสัมพันธกับผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบ ในลักษณะ 

- ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 
- สัมภาษณเชิงลึก โดยการ 
  สัมภาษณผูผลิต 
  เฟอรนิเจอรที่มีมาตรฐาน  
  การทํางานที่ดี (Best    

- เพื่อทราบถึงจุดแข็ง/ 
  จุดออน ในกระบวน   
  การทํางานของผูผลิต  
  เฟอรนิเจอรในระดับ  
  General เทียบกับ Best 
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กลุมตัวอยางที่ 

คาดวาจะทําการศึกษา 
บทบาท จํานวน ประเด็นการศึกษา วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูผลิต 
เฟอรนิเจอร 
(ตอ) 

 - ซัพพลายเออร 
  เฟอรนิเจอรใหกับผู 
  จัดจําหนาย 
- ลูกคาของบริษัท     
  โลจิสติกส  
  (ในกรณีที่มีการใช) 
- ลูกคาของสถาบัน 
  การเงิน 
  (ในกรณีที่มีการใช) 
- ลูกคาของบริษัท  
  ออกแบบเฟอรนิเจอร 
  (ในกรณีที่มีการใช) 
- สมาชิกในสมาคม/ 
  สมาพันธ 
  (ในกรณีที่เขารวม) 

 

เดียวกับที่ไดกลาวมาแลวในขางตน และกับลูกคาที่เปนผู
จัดจําหนาย บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย รวมถึง
ความสัมพันธกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ 

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับลูกคาที่เปนผูจัดจําหนาย รวมถึงบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

- กระบวนการทํางานตางๆ ของผูผลิต โดยยึดตามกิจกรรม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในสายโซมูลคาของ Michael E. Porter เชน 
การสั่งและเก็บสต็อกวัตถุดิบ, การผลิต, การจัดสงใหลูกคา, 
การทําตลาดในประเทศและสงออก, บริการหลังการขาย 
เปนตน  

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มมูลคาใน
กระบวนการดังกลาว และกับสายโซอุตฯ อสังหาริมทรัพย 

 Practice) และ 
  ผูผลิตทั่วไป (General) 

  Practice 
- เพื่อทราบถึงปญหาและ 
  อุปสรรค ความรวมมือ  
  ระหวางผูผลิตและ 
  ผูจัดจําหนายวัสดุ ผูจัด 
  จําหนายเฟอรนิเจอร  
  บริษัทพัฒนา 
  อสังหาริมทรัพย รวมถึง  
  อุตสาหกรรมสนับสนุน 
- แนวทางการเพิ่มมูลคา 
  ในกระบวนการทํางาน   
  และโอกาสในการเพิ่ม 
  มูลคาใหกับสายโซ 

ผูจัดจําหนาย 
เฟอรนิเจอร 

- ผูจัดจําหนายในประเทศ 
- ผูสงออกเฟอรนิเจอร 

- ชองทางจําหนาย 
  ของผูผลิต 
  เฟอรนิเจอร 
- ซัพพลายเออร 
  เฟอรนิเจอรใหกับ 
  บริษัทพัฒนา 
  อสังหาริมทรัพย 

3-5 ตัวอยาง 

- ขอมูลพื้นฐานขององคกร ไดแก ความเปนมาขององคกร 
เปนผูประกอบการในสวนอื่นของสายโซ เชน ผูผลิต
เฟอรนิเจอร เปนตน ดวยหรือไม จํานวนพนักงาน จํานวน
พาหนะที่ใชในการขนสง  จํานวนสาขาราน 

- ความสัมพันธกับผูผลิตเฟอรนิเจอร ลูกคาที่เปนบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย และตลาดสงออก รวมถึง  

-  ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 
- สัมภาษณเชิงลึก โดยการ 
  สัมภาษณผูผลิต 
  เฟอรนิเจอรที่มีมาตรฐาน  
  การทํางานที่ดี (Best  
  Practice) และ   

- เพื่อทราบถึงจุดแข็ง/ 
  จุดออน ในกระบวน   
  การจัดจําหนาย  
  เฟอรนิเจอรในระดับ  
  General เทียบกับ Best  
  Practice 
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กลุมตัวอยางที่ 

คาดวาจะทําการศึกษา 
บทบาท จํานวน ประเด็นการศึกษา วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูจัดจําหนาย 
เฟอรนิเจอร 
(ตอ) 

 

- ลูกคาของบริษัท    
  โลจิสติกส 
 (ในกรณีที่มีการใช) 
- ลูกคาของสถาบัน 
  การเงิน 
  (ในกรณีที่มีการใช) 
- สมาชิกในสมาคม/ 
  สมาพันธ 
  (ในกรณีที่เขารวม) 

 

     ความสัมพันธกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ 

- กระบวนการทํางานตางๆ ของผูจัดจําหนาย โดยยึดตาม 
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสายโซมูลคาของ Michael E. 
Porter เชน การสั่งและเก็บสต็อกสินคา, การจัดสงใหลูกคา, 
ชองทางการจําหนาย, การทําตลาดในประเทศและสงออก, 
บริการหลังการขาย เปนตน 

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มมูลคาใน
กระบวนการดังกลาว และกับสายโซอุตฯ อสังหาริมทรัพย 

ผูผลิตทั่วไป (General) - เพื่อทราบถึงปญหาและ 
  อุปสรรค ความรวมมือ  
  ระหวางผูผลิต    
  ผูจัดจําหนาย  
  บริษัทพัฒนาอสังหาฯ 
  รวมถึงอุตสาหกรรม 
  สนับสนุน 
- แนวทางการเพิ่มมูลคา 
  ในกระบวนการทํางาน   
  และโอกาสในการเพิ่ม 
  มูลคาใหกับสายโซ 

บริษัทพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย 

 
บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 
 

-  ลูกคาของผูผลิต 
   เฟอรนิเจอร 
-  ลูกคาของผูจัด 
   จําหนาย 
   เฟอรนิเจอร 
-  ลูกคาของบริษัท 
   รับออกแบบ- 
   ตกแตงภายใน 
  (ในกรณีที่มีการใช) 
 

3-5 ตัวอยาง 

- ขอมูลพื้นฐานขององคกร ไดแก ความเปนมาขององคกร  
ประเภทของอสังหาริมทรัพยที่จําหนาย มาตรฐานการ
บริหารงานที่ไดรับ  

- ความสัมพันธกับผูผลิตเฟอรนิเจอร ผูจัดจําหนาย
เฟอรนิเจอร บริษัทรับออกแบบตกแตงภายใน รวมถึง
ความสัมพันธกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ 

- กระบวนการทํางานตางๆ ของบริษัทพันาอสังหาริมทรัพย 
โดยยึดตามกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสายโซมูลคาของ 
Michael E. Porter เชน การสั่งและเก็บสต็อกสินคา, การ
ออกแบบเพื่อรองรับการตกแตง, การจัดแคมเปญสงเสริม
การขาย, การชําระเงิน, บริการหลังการขาย เปนตน 

- ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 
- สัมภาษณเชิงลึก โดยการ 
  สัมภาษณบริษัทพัฒนา  
  อสังหาริมทรัพยขนาด 
  ใหญ ในตลาดหลักทรัพย 
  ที่มีมาตรฐานการทํางานที ่
  ดี (Best  Practice) และ 
  บริษัทพัฒนา   
  อสังหาริมทรัพย 
  ทั่วไป (General) 

- เพื่อทราบถึงจุดแข็ง/ 
  จุดออน กระบวนการ 
  บริหารงานที่เกี่ยวของ 
  กับการตกแตงภายใน 
  ของบริษัทพัฒนา 
  อสังหาริมทัพย ระดับ  
  General เทียบกับ Best  
  Practice 
- เพื่อทราบถึงปญหาและ 
  อุปสรรค ความรวมมือ  
  ระหวางบริษัทพัฒนา 
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กลุมตัวอยางที่ 

คาดวาจะทําการศึกษา 
บทบาท จํานวน ประเด็นการศึกษา วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

บริษัทพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย 
(ตอ) 

 
 

-  ลูกคาของสถาบัน 
   การเงิน 
   (ในกรณีที่มีการใช) 
-  สมาชิกในสมาคม/ 
   สมาพันธ 
   (ในกรณีที่เขารวม) 

 

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มมูลคาใน
กระบวนการดังกลาว และกับสายโซอุตฯ อสังหาริมทรัพย 

   อสังหาริมทรัพยกับ  
  ผูผลิต  ผูจัดจําหนาย  
  รวมถึงอุตสาหกรรม 
  สนับสนุนตางๆ 
- แนวทางการเพิ่มมูลคา 
  ในกระบวนการทํางาน   
  และโอกาสในการเพิ่ม 
  มูลคาใหกับสายโซ 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

- สมาคม/สมาพันธที่   
  เกี่ยวของ 
- กรมสงเสริมการสงออก 
- กรมสงเสริม 
  อุตสาหกรรม 
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
- บริษัท/องคกรดานการ 
  ออกแบบเฟอรนิเจอร 
- บริษัท/องคกรดาน 
  โลจิสติกส 
- สถาบันการเงิน 
- ผูชํานาญการ 

- หนวยงานสนับสนุน 
  อุตสาหกรรม 
  เฟอรนิเจอร 
- ผูกําหนดนโยบาย /  
  ยุทธศาสตรการ 
  พัฒนาอุตสาหกรรม 
  เฟอรนิเจอร  

3-5 ตัวอยาง 

- ลักษณะและโครงสรางอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

- นโยบาย/ ยุทธศาสตร   โอกาส  ปญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

- นโยบาย/ ยุทธศาสตร   โอกาส  ปญหาและอุปสรรคในการ
สงออกเฟอรนิเจอร 

- ระดับความรวมมือระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรม 

- นโยบายการพัฒนาทักษะความรูของชางฝมือ การพัฒนา
ความรูดานการออกแบบ การสงออก 

- ปญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาผูประกอบการ 
SMEs 

- การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานการเงิน 

- ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 
- สัมภาษณเชิงลึก  

เพื่อทราบถึงนโยบาย และ
ปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มี
ผลตอการพัฒนาและเพิ่ม
มูลคาแกอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร 

ตารางที่ 2-11 รายละเอียดในการศึกษาวจิัยสายโซอุปทานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
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ภาคการคาและการใหบริการ 
  
- รานคาวัสดุกอสราง   สวนใหญเปนผูคารายใหญอยางปูนซีเมนตไทยโฮมมารท  โฮมโปร  

โฮมเวิรค  และแกรนดโฮมมารท  ผูประกอบการจําเปนตองมีเงินลงทุนและเงินหมุนเวียน
จํานวนมาก  อีกทั้งวัสดุกอสรางมีราคาที่ผันผวนเปนอยางมาก  ดังตารางที่ 2-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2-12 ราคาวัสดุกอสรางโดยเฉลี่ย 
 
- ธุรกิจผูรับเหมารายยอย จากตารางที่ 2-3 ผูประกอบการธุรกิจผูรับเหมารายยอยใน

หมวดกอสรางมีจํานวนประมาณ 88,000 ราย เปนองคประกอบสําคัญในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย  ซ่ึงภาครัฐและหนวยงานเอกชนรายใหญใหการสงเสริม  เชน  การ
พัฒนาฝมือแรงงาน  การฝกอบรมใหมีการบรหิารงานอยางเปนระบบ  เปนตน 

 
- ธุรกิจออกแบบสถาปตยและตกแตงภายใน  เปนธุรกิจที่ตองอาศัยผูมีวิชาชีพเฉพาะทาง 

ซ่ึงมีจํานวนบุคลากรไมมากนัก  การเพิ่มมูลคาของธุรกิจน้ันอาศัยความชํานาญการ  และ
ความคิดสรางสรรคของตัวผูออกแบบเปนหลัก   

 
- ธุรกิจสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย    เปนธุรกิจของผูประกอบการรายใหญที่เปนสถาบันการเงิน  

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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อุตสาหกรรม 
Potential 
(W = 0.5) 

Innovation 
(W = 0.3) 

Linkage 
(W = 0.2) 

Ave. 
Score 

รานคาวัสดุกอสราง 2 2 3 2.2 
ธุรกิจผูรับเหมารายยอย 3 2 2 2.5 

ธุรกิจออกแบบสถาปตยและตกแตง
ภายใน 

2 3 1 2.1 

ธุรกิจสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย     1 3 1 1.6 

 
ตารางที่ 2-13 การใหคะแนนอุตสาหกรรมภาคการคาและการใหบริการที่เกี่ยวเน่ืองกับ

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพ่ือมาทําการศึกษา 
 

จากการวิเคราะหในขางตน  คะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภาคการคาและการใหบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยที่มีคะแนนสูงสุด  ไดแก  ธุรกิจผูรับเหมารายยอย  
ดังน้ันอุตสาหกรรมภาคการคาและการใหบริการท่ีคณะวิจัยเลือกมาทําการศึกษา ไดแก  
ธุรกิจผูรับเหมารายยอย   

 
 2545 2546 2547 2548 2549 

GDP 5,133,502 5,450,643 5,928,975 6,503,488 7,102,962 
Construction 154,493 165,719 174,967 198,537 222,579 
Proportion 3.01 3.04 2.95 3.05 3.13 

 
ตารางที่ 2-14 สัดสวนอุตสาหกรรมธุรกิจการกอสรางเทียบกับ GDP 

ที่มา ฝายการตลาด ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ป 2549 
 

  2545 2546 2547 2548 2549 
GDP 4.30% 6.20% 8.80% 9.70% 9.20% 
Construction 2.60% 7.30% 5.60% 13.50% 12.10% 

 
ตารางที่ 2-15 อัตราการเตบิโตของธุรกิจการกอสรางเทียบกับ GDP 

ที่มา ฝายการตลาด ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 2549 

หนวย: ลานบาท 
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 จากตารางที่ 2-14 เห็นไดวา อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่
สําคัญของประเทศ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 3 ของ GDP และเมื่อพิจารณาตอเน่ืองยัง
ตารางที่ 2-15 เห็นไดวา อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ซ่ึงถาเศรษฐกิจมีแนวโนมที่ดี อุตสาหกรรมดังกลาวก็มีแนวโนมที่จะเติบโตตาม ในทาง
กลับกันถาอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางเกิดปญหา ก็จะสงผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม
เชนเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-6 สายโซมูลคาของอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 
ที่มา จากการรวบรวมและวิเคราะหของคณะวจัิย 

  
 จากรูปที่ 2-6 ซ่ึงแสดงถึงสายโซอุปทานของอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง ซ่ึงเริ่มจาก
อุตสาหกรรมตนน้ําอยางผูผลิตวัสดุกอสรางตั้งแตกระเบื้อง สุขภัณฑ ปูนซีเมนต เสาเข็ม  จนถึง
ปูนซีเมนต ผูผลิตวัสดุกอสรางจะกระจายสินคาไปยังรานคาวัสดุกอสรางตามพื้นที่ตางๆ หรือใน
บางครั้งก็เปนผูผลิตวัสดุประเภทโครงสรางอยางงานพื้นคอนกรีต งานผนังรับนํ้าหนักสําเร็จรูป 
ที่อยูในเครือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ ทําหนาที่ผลิตเพ่ือปอนใหกับโครงการของ
บริษัท 

 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
(Developer) 

ผูรับเหมาหลัก/ 
ผูรับเหมาตรง 
(Contractor) 

ผูรับเหมารายยอย/ 
ผูรับเหมาชวง 

(Sub-Contractor) 

รานคาวัสดุกอสราง 

ผูผลิตวัสดุกอสราง 

สถาบันการเงิน 

   เสนอุปสงค 
    เสนอุปทาน 
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 รานคาวัสดุกอสรางจะมีความแตกตางกันไปทั้งดานขนาดและรูปแบบการบริหาร  
รานคาวัสดุขนาดใหญที่อยูภายใตการบริหารจัดการของผูประกอบการรายใหญ เชน โฮมโปรซึ่ง
อยูในเครือของ บมจ.แลนดแอนดเฮาส   โฮมเวิรคซึ่งอยูในเครือเซ็นทรัล เปนตน   รานคาที่เปน
ในลักษณะเครือขาย เชน รานซีเมนตไทยโฮมมารท ซ่ึงเปนเครือขายรานวัสดุกอสรางในเครือ
ซีเมนตไทย เปนตน  และรานคาวัสดุกอสรางทั่วไปที่ดําเนินการดวยตัวเอง ซ่ึงสวนใหญเปน
ผูประกอบการรายเล็ก 

 
 โดยลูกคารานวัสดุกอสรางดังกลาว มีทั้งลูกคาที่เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
บริษัทรับเหมากอสรางทั้งรายหลักและรายยอย   ชางรับเหมา  รวมถึงผูพักอาศัยทั่วไปที่ซ้ือ
อุปกรณไปดําเนินการเอง ซ่ึงรานคาวัสดุกอสรางนอกจากมีบทบาทในเรื่องของวัสดุกอสรางแลว 
ยังมีบทบาทในเรื่องของการใหเครดิตการชําระเงินแกบริษัทผูรับเหมากอสราง  รวมถึงบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ อีกดวย 

 
 บริษัทผู รับเหมากอสรางนั้นมีทั้งรูปแบบของผู รับเหมาที่ เปนของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเอง  และผูรับเหมาที่ทางบริษัทฯ จัดจางจากภายนอก ซ่ึงสามารถแบงยอย
ออกเปนผูรับเหมาทั้งโครงการ (Turn Key)   รับเหมาเฉพาะสวนของงานระบบ เชน รับเหมา
ระบบไฟ ระบบประปา ระบบดับเพลิง เปนตน หรือรับเหมาเฉพาะคาแรง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัด
จางตามขอตกลง โดยการกอสรางจะอยูภายใตแบบแปลนงานกอสรางและการควบคุมคุณภาพ
จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนเจาของโครงการ 

 
 บริษัทผูรับเหมากอสรางนั้นมีทั้งบริษัทรับเหมากอสรางรายหลัก   และในบางครั้งที่งาน
มีปริมาณมาก หรือเปนงานที่มีระยะเวลากอสรางที่สั้น หรือตองการผูรับเหมาระบบเฉพาะทาง 
จึงจําเปนที่ตองจางผูรับเหมารายยอยเขามารวมโครงการ  โดยสวนใหญแลวจะเปนการรับเหมา
คาแรง  โดยรับวัสดุกอสรางจากผูรับเหมาหลัก  เน่ืองจากไมมีเงินทุนและเครดิตมากพอที่จะซื้อ
วัสดุจากรานคาวัสดุ  ยกเวนวัสดุเฉพาะทาง 

 
 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนปลายน้ําในสายโซอุปทานนี้ มีบทบาทในการจัดซื้อ
ที่ดินเพ่ือพัฒนาเปนโครงการที่อยูอาศัยใหกับลูกคา ซ่ึงบริษัทอสังหาริมทรัพยมีทั้งขนาดใหญซ่ึง
เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย และบริษัทที่เปนผูประกอบการขนาดกลางในระดับทองถิ่น โดย
กระบวนการบริหารจัดการมีความแตกตางกันไป อาทิเชน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาด
ใหญ มีโรงงานผลิตคานคอนกรีตและเสาสําเร็จรูป  มีระบบการเก็บวัสดุกอสรางคงคลังของ
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ตัวเอง  มีบริษัทผูรับเหมาในเครือฯ  สวนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดกลาง มักจะใชการ
จัดจางภายนอกเกือบทั้งหมด เปนตน 

 
 
 

 
รูปที่ 2-7 ข้ันตอนการดําเนินงานของธุรกิจรับเหมากอสราง 

ที่มา ฝายการตลาด ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 2549 
 

จากรูปที่ 2-7 กระบวนการดําเนินงานของธุรกิจรับเหมากอสราง เร่ิมจากการขั้นตอน
กอนประมูลงานโดยการจัดทําขอเสนอโครงการ การเขารวมประมูลงาน การดําเนินการจัดทํา
สัญญา การกอสราง จนกระทั่งขั้นตอนสุดทาย คือ การสงมอบงาน ซ่ึงในกระบวนการดังกลาว 
ผูรับเหมากอสรางรายยอยยังมีความสามารถในการบริหารจัดการไดไมดีนัก เน่ืองจากปญหา
และอุปสรรคตางๆ  ซ่ึงทางคณะวิจัยไดรวบรวมปญหาและแนวทางการแกไขในเบื้องตน ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กอนประมูลงาน     3. ทําสัญญา      2. ประมูลงาน        4. ดําเนินงาน 
 

     5. สงมอบงาน 
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 ปญหา แนวทางการแกไขเบื้องตน 
1. เงินลงทุน  ในการประมูลงานโครงการ

บางครั้งตองวางหลักทรัพยค้ําประกัน 
รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนที่ตองใชในงาน
โครงการขนาดใหญ 

สถาบันการเงินใหการสนับสนุนดานสินเชื่อ 
เงินลงทุน อีกทั้งไดรับเครดิตการคาจากรานคา
วัสดุกอสราง  

2. ทักษะฝมือ  ปจจุบันผูรับเหมารายยอย 
มักจะรับงานในลักษณะผูรับเหมาแบบ
เบ็ ด เ ส ร็ จ  ( Turnkey) ซ่ึ ง ผู รั บ เ หม า
ดังกลาวไมมีความสามารถเพียงพอที่จะ
จัดหาชางที่มีความชํานาญเฉพาะทางใน
ทุกแขนง จึงตองใชชางที่มีอยูดําเนินการ
ในทุกกระบวนงาน 

สรางความชํานาญเฉพาะทางใหกับผูรับเหมา 
เชน บริษัทที่ชํานาญการปูกระเบื้องก็จะทํา
หนาที่เฉพาะปูกระเบื้อง  บริษัทที่ชํานาญการ
ดานระบบไฟฟาก็จะทําหนาที่จัดการเฉพาะ
ระบบไฟฟา เปนตน แทนที่จะเปนผูรับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ  (Turnkey) ซ่ึ ง เปนรูปแบบ
เดียวกับที่ เครือซี เมนต ไทยกําลั ง ดํา เนิน
โครงการอยู 

3. ขาดเครื่องมือเฉพาะ เน่ืองจาก
ผู รับเหมารายยอยไม มี เ งินทุนเพียง
พอที่จะซ้ือเครื่องจักรเฉพาะทาง  จึงตอง
ดัดแปลงเครื่องมือเทาที่มีอยูมาใช  ทําให
งานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพการกอสรางที่ไมดี
นัก รวมถึงเกิดของเสียเปนจํานวนมาก 

ในตางประเทศ เชนที่ UAE ไดมีบริษัทที่
ใหบริการเชาชื้อ ใหบริการสนับสนุนผูรับเหมา
รายยอย ในดานการปลอยสินเชื่อเพ่ือการเชา
ซ้ือเครืองจักร และเครื่องมือในการกอสราง 
สําหรับในประเทศไทย มีธนาคารบางแหงให
ความสนใจกับการใหบริการลักษณะนี้มากขึ้น 
เชน ธนาคารแลนดแอนดเฮาสเพ่ือรายยอย 
เปนตน 

4. จํานวนของเสีย  ปจจุบันในโครงการ
กอสรางทั่วไป มีวัสดุ 

นําเทคโนโลยีการกอสรางแบบ Pre-Cast หรือ 
Pre-Fab มาใช วิธีการดังกลาวนอกจากจะชวย
ลดจํานวนของเสียแลว ยังจะชวยลดระยะเวลา
การกอสรางลงอีกดวย 

 
ตารางที่ 2-16 แสดงปญหาและแนวทางแกไขปญหาในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 

 
ที่มา จากการวิเคราะหของคณะวิจัย 
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ถึงแมในปจจุบัน  บริษัทผู รับเหมารายยอยจะยังไมมีการออกไปดําเนินธุรกิจยัง
ตางประเทศมากนัก  แตถามีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมคุณคาในกระบวนการทํางานในขั้นตอน
ตางๆ ก็เปนโอกาสในการเพิ่มศักยภาพเพื่อขยายตลาดไปดําเนินการกอสรางในตางประเทศใน
รูปแบบของบริษัท แทนที่จะเปนการเขาไปทําในรูปแบบของแรงงานกอสรางแบบรายบุคคล ซ่ึง
การเพิ่มมูลคาใหกับธุรกิจรับเหมากอสรางดังกลาวนั้นจะสามารถเสริมสรางมูลคาใหกับ
อุตสาหกรรมหลัก ซ่ึงไดแก อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยทั้งระบบ  ในการขยายสูตลาด
ตางประเทศ ซ่ึงมีแนวโนมที่จะขยายตัวจากการเติบโตของประเทศที่มีประชากรขนาดใหญอยาง
จีนและอินเดีย  รวมถึงตลาดในประเทศที่รํ่ารวยอยางกลุมประเทศในพื้นที่ตะวันออกกลาง 
รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยไดอยาง
แนนอน 

 
โดยรายละเอียดในการศึกษาวิจัย อันไดแก กลุมตัวอยางและจํานวนที่จะทําการศึกษา 

บทบาทของกลุมตัวอยางในสายโซอุปทาน ประเด็นการศึกษา วิธีการศึกษา และผลที่คาดวาจะ
ไดรับน้ัน ไดแสดงไวดังตารางที่ 2-17  
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กลุมตัวอยางที่ 

คาดวาจะทําการศึกษา 
บทบาท จํานวน ประเด็นการศึกษา วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูผลิตวัสดุ
กอสราง 

- ผูผลิตวัสดุกอสรางใน
เครือบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

- ผูผลิตวัสดุกอสรางราย
ใหญอยางเครือปูนซีเมนต
ไทย 

- ผูผลิตวัสดุกอสรางทั่วไป 

- ผูผลิตตนน้ําในสาย 
โซอุปทาน 
อุตสาหกรรมที่ 
เกี่ยวเนื่องกับ 
อสังหาริมทรัพย 

- Supplier วัสดุ  
 กอสรางใหกับ   
 รานคาวัสดุ  
 ผูรับเหมากอสราง   
 และบริษัทพัฒนา 
 อสังหาริมทรัพย 

3-5 ราย 

- ขอมูลพื้นฐานขององคกร ไดแก ความเปนมา จํานวน
พนักงาน มาตรฐานการผลิตที่ไดรับ  

- ความสัมพันธกับรานคาวัสดุ ผูรับเหมารายใหญ ผูรับเหมา
รายยอย บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก กระบวนการ
วางแผนรวมในการกอสราง การออกแบบ การสต็อก
วัตถุดิบ การจัดสง เครดิตการชําระเงิน การถายทอด
เทคโนโลยี เปนตน รวมถึงความสัมพันธกับอุตสาหกรรม
สนับสนุนตางๆ 

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับสมาชิกอื่นในสายโซอุปทาน 

- กระบวนการทํางานตางๆ ของผูผลิตวัสดุกอสราง โดยยึด
ตามกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสายโซมูลคาของ Michael 
E. Porter เชน การ Sourcing,  การเก็บสต็อกวัตถุดิบ, การ
จัดสงใหลูกคา, บริการหลังการขาย เปนตน   

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มมูลคาใน
กระบวนการดังกลาว และกับสายโซอุตฯ อสังหาริมทรัพย 

- ศักยภาพในการสงออก รวมถึงการสนับสนุนผูประกอบการ
อื่นในสายโซอุปทาน กรณีออกไปลงทุนในตางประเทศ 

-  ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 
-  สัมภาษณเชิงลึก  
 

- เพื่อทราบถึงจุดแข็ง/ จุดออน  
  ในกระบวนการทํางานของ 
  ผูผลิตวัสดุกอสรางรายใหญ  
เทียบกับผูผลิตในเครือ  
บริษัทพัฒนาอสังหาฯ  
และผูผลิตวัสดุกอสรางทั่วไป  

- เพื่อทราบถึงปญหาและ 
  อุปสรรค ความรวมมือระหวาง  
ผูผลิตวัสดุกอสรางกับผูจัด 
จําหนาย  ผูรับเหมากอสราง   
บริษัทพัฒนาอสังหาฯ   

  รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุน 
- แนวทางการเพิ่มมูลคาใน 
กระบวนการทํางาน  และ 
โอกาสในการเพิ่มมูลคาใหกับ 
สายโซ 

- แนวทางพัฒนาศักยภาพเพื่อ 
  การสงออกหรือสนับสนุนเพื่อ  
การลงทุนรับงานกอสราง 
อสังหาริมทรัพยใน 
ตางประเทศ 
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กลุมตัวอยางที่ 

คาดวาจะทําการศึกษา 
บทบาท จํานวน ประเด็นการศึกษา วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

รานคาวัสดุ
กอสราง 

- รานจําหนายวัสดุกอสราง
ทีมีระบบการทํางานเปน
มาตรฐาน (Best 
Practice) อยางซีเมนต
ไทยโฮมมารท 

- รานจําหนายวัสดุกอสราง
ทั่วไป (General) 

- ชองทางจําหนาย 
   ของผูผลิตวัสดุ 
   กอสราง 
- ซัพพลายเออรวัสดุ 

   กอสรางใหกับ 
   ผูรับเหมากอสราง  
   และบรัษัทพัฒนา 
    อสังหาริมทรัพย 

3-5 ราย 

- ขอมูลพื้นฐานขององคกร ไดแก ความเปนมา จํานวน
พนักงาน จํานวนยานพาหนะที่ใชขนสง จํานวนสาขา  

- ความสัมพันธกับผูผลิตวัสดุกอสราง ผูรับเหมารายใหญ 
ผูรับเหมารายยอย บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก 
กระบวนการวางแผนรวมในการกอสราง การออกแบบ การ
สต็อกวัตถุดิบ การจัดสง เครดิตการชําระเงิน เปนตน 
รวมถึงความสัมพันธกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ 

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับสมาชิกอื่นในสายโซอุปทาน 

- กระบวนการทํางานตางๆ ของผูจําหนายวัสดุกอสราง โดย
ยึดตามกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสายโซมูลคาของ 
Michael E. Porter เชน การ Sourcing,  การเก็บสต็อก
วัสดุ, การจัดสงใหลูกคา, บริการหลังการขาย เปนตน   

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มมูลคาใน
กระบวนการดังกลาว และกับสายโซอุตฯ อสังหาริมทรัพย 

- ศักยภาพในการสงออก รวมถึงการสนับสนุนผูประกอบการ
อื่นในสายโซอุปทาน กรณีออกไปลงทุนในตางประเทศ 

-  ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 
-  สัมภาษณเชิงลึก  
 

- เพื่อทราบถึงจุดแข็ง/ จุดออน  
 ในกระบวนการทํางานของ 
รานคาวัสดุกอสรางระดับ  

  Best Practice เทียบกับ 
  รานคาวัสดุกอสรางทั่วไป  
- เพื่อทราบถึงปญหาและ 
  อุปสรรค ความรวมมือระหวาง  
รานคาวัสดุกอสรางกับผูผลิต 
วัสดุกอสราง  ผูรับเหมา  
กอสราง  บริษัทพัฒนา 
อสังหาฯ  รวมถึงอุตสาหกรรม 
สนับสนุน 

- แนวทางการเพิ่มมูลคาใน 
กระบวนการทํางาน  และ 
โอกาสในการเพิ่มมูลคาใหกับ 
สายโซ 

- แนวทางพัฒนาศักยภาพเพื่อ 
  การสงออกหรือสนับสนุนเพื่อ  
การลงทุนรับงานกอสราง 
อสังหาริมทรัพยใน 
ตางประเทศ 
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กลุมตัวอยางที่ 

คาดวาจะทําการศึกษา 
บทบาท จํานวน ประเด็นการศึกษา วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูรับเหมากอสราง 
- ผูรับเหมาหลัก 

- ผูรับเหมารายยอย 

- ลูกคาของราน 
  จําหนายวัสดุ 
  กอสราง 
- ผูใหบริการรับเหมา 
  กอสรางกับ   
  บรัษัทพัฒนา 
   อสังหาริมทรัพย 

3-5 ราย 

- ขอมูลพื้นฐานขององคกร ไดแก ความเปนมา จํานวน
พนักงาน จํานวนยานพาหนะที่ใชขนสง จํานวนสาขา  

- ความสัมพันธกับผูผลิตวัสดุกอสราง ผูรับเหมารายใหญ 
หรือผูรับเหมารายยอย (แลวแตกรณี) บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ไดแก กระบวนการวางแผนรวมในการ
กอสราง การออกแบบ การสั่งซื้อและจัดเก็บวัสดุกอสราง 
การตรวจสอบคุณภาพ เปนตน รวมถึงความสัมพันธกับ
อุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ 

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับสมาชิกอื่นในสายโซอุปทาน 

- กระบวนการทํางานตางๆ ของผูรับเหมากอสราง โดยยึด
ตามกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสายโซมูลคาของ Michael 
E. Porter เชน การสั่งซื้อและจัดเก็บวัสดุกอสราง,  การ
กอสราง, การสงมอบใหลูกคา, บริการหลังการขาย เปน
ตน   

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มมูลคาใน
กระบวนการดังกลาว และกับสายโซอุตฯ อสังหาริมทรัพย 

- ศักยภาพในการออกไปรับงานในตางประเทศ 

-   ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 

-   ศึกษาจากการวิจัย 
   ภาคสนามประเทศที่เปน 
   กรณีศึกษา 
-  สัมภาษณเชิงลึก  
 

- เพื่อทราบถึงจุดแข็ง/ จุดออน  
  ในกระบวนการทํางานของ 
  ผูรับเหมาหลักและผูรับเหมา 
  รายยอย  
- เพื่อทราบถึงปญหาและ 
  อุปสรรค ความรวมมือ 
  ระหวางผูรับเหมากอสรางกับ 
รานคาวัสดุกอสราง ผูผลิต 
วัสดุกอสราง  บริษัทพัฒนา 
อสังหาฯ รวมถึงอุตสาหกรรม 
สนับสนุน 

- แนวทางการเพิ่มมูลคาใน 
กระบวนการทํางาน  และ 
โอกาสในการเพิ่มมูลคาใหกับ 
สายโซ 

- แนวทางพัฒนาศักยภาพเพื่อ 
รับเหมางานกอสราง 
อสังหาริมทรัพยใน 
ตางประเทศ 
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กลุมตัวอยางที่ 

คาดวาจะทําการศึกษา 
บทบาท จํานวน ประเด็นการศึกษา วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

- บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยรายใหญ
ที่อยูในตลาดหลักทรัพย
และมีมาตรฐานการ
ทํางานที่ดี (Best 
Practice) 

- บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยทั่วไป 
(General) 

- เจาของที่ดิน/ 
  โครงการที่จะทํา 
  การพัฒนา 
- ผูจําหนาย 
  อสังหาริมทรัพย 
  ใหกับผูบริโภค 
- ผูจัดจางบริษัท 
  รับเหมากอสราง  
- ลูกคาของผูผลิต 
  และจัดจําหนายวัสดุ 
  กอสราง 

3-5 ราย 

- ขอมูลพื้นฐานขององคกร ไดแก ความเปนมา จํานวน
พนักงาน มาตรฐานการบริหาร  

- ความสัมพันธกับผูผลิตวัสดุกอสราง รานคาวัสดุ  ผูรับเหมา
รายใหญ หรือผูรับเหมารายยอย (แลวแตกรณี) ไดแก 
กระบวนการวางแผนรวมในการกอสราง การออกแบบ การ
สั่งซื้อและจัดเก็บวัสดุกอสราง การตรวจสอบคุณภาพ เปน
ตน รวมถึงความสัมพันธกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ 

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับสมาชิกอื่นในสายโซอุปทาน 

- กระบวนการทํางานตางๆ ของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โดยยึดตามกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสาย
โซมูลคาของ Michael E. Porter เชน การสั่งซื้อและจัดเก็บ
วัสดุกอสราง,  การบริหารงานกอสราง, การสงมอบใหลูกคา
, บริการหลังการขาย เปนตน   

- ปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มมูลคาใน
กระบวนการดังกลาว และกับสายโซอุตฯ อสังหาริมทรัพย 

- ศักยภาพในการออกไปลงทุนในตางประเทศ 

-   ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 

-   ศึกษาจากการวิจัย 
   ภาคสนามประเทศที่เปน 
   กรณีศึกษา 
-  สัมภาษณเชิงลึก  
 

- เพื่อทราบถึงจุดแข็ง/ จุดออน  
  ในกระบวนการทํางานของ 
  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
  ในระดับ Best Practice และ  
  General 
- เพื่อทราบถึงปญหาและ 
  อุปสรรค ความรวมมือ 
  ระหวางบริษัทพัฒนา 
  อสังหาริมทรัพยกับ 
  ผูรับเหมากอสราง 
รานคาวัสดุกอสราง ผูผลิต 
วัสดุกอสราง  รวมถึง 
อุตสาหกรรมสนับสนุน 

- แนวทางการเพิ่มมูลคาใน 
กระบวนการทํางาน  และ 
โอกาสในการเพิ่มมูลคาใหกับ 
สายโซ 

- แนวทางพัฒนาศักยภาพเพื่อ 
การลงทุนพัฒนา 
อสังหาริมทรัพยใน 
ตางประเทศ 
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กลุมตัวอยางที่ 

คาดวาจะทําการศึกษา 
บทบาท จํานวน ประเด็นการศึกษา วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

- สมาคม/สมาพันธที่   
  เกี่ยวของ 
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
- บริษัท/องคกรดาน 
  สถาปตย 
- สถาบันการเงิน 
- ผูชํานาญการ 

- หนวยงานสนับสนุน 
  อุตสาหกรรม 
  การกอสราง/  
  อสังหาริมทรัพย 
- ผูกําหนดนโยบาย /  
  ยุทธศาสตรการ 
  พัฒนาอุตสาหกรรม 
  การกอสราง/  
  อสังหาริมทรัพย 
 

3-5 ตัวอยาง 

- ลักษณะและโครงสรางอุตสาหกรรมการกอสราง /
อสังหาริมทรัพย 

- นโยบาย/ ยุทธศาสตร   โอกาส  ปญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการกอสราง /อสังหาริมทรัพย เพื่อ
ยกระดับในการออกไปรับงานกอสรางในตางประเทศ 

- นโยบาย/ ยุทธศาสตร   โอกาส  ปญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาผูประกอบการ SMEs 

- ระดับความรวมมือระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรม 

- นโยบายการพัฒนาทักษะความรูของชางกอสราง การ
พัฒนาความรูดานวิศวกรรม 

- การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานการเงิน 

- ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 
- สัมภาษณเชิงลึก  

เพื่อทราบถึงนโยบาย และ
ปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีผลตอ
การพัฒนาและเพิ่มมูลคาแก
อุตสาหกรรมการกอสราง /
อสังหาริมทรัพย 
 

 
 

ตารางที่ 2-17 รายละเอียดในการศึกษาวจิัยสายโซอุปทานอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง
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2.6 ประเทศที่จะทําการศึกษา 
 

  ประเทศที่จะเปนตัวอยางกรณีศึกษาทั้งในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร   และธุรกิจ
ผูรับเหมารายยอยน้ัน  จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ  อาทิเชน   ความสามารถในการเพิ่มมูลคา  
ชื่อเสียงในระดับสากล  และการสงเสริมจากภาครัฐใหเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ  
เปนตน  ซึ่งแตละกิจกรรมในสายโซมูลคานั้นอาจจะศึกษาจากประเทศที่มีความโดดเดนแตกตาง
กัน  ดังน้ี 

 

2.6.1 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 

ประเทศผูผลิตเฟอรนิเจอรที่มีชื่อเสียงมีอยูหลายประเทศ เชน  ประเทศอิตาลีจะมี
ชื่อเสียงดานการออกแบบ   โดยเฉพาะดานเฟอรนิเจอรหนัง   หรือ IKEA ผูผลิตเฟอรนิเจอรจาก
ประเทศสวีเดน  ที่มีระบบการบริหารประสิทธิภาพสายโซอุปทานที่ดี   รวมทั้งประเทศไทยซึ่ง
เปนผูสงออกเฟอรนิเจอรรายใหญของโลกเชนกัน  ก็มีความนาสนใจที่จะศึกษากระบวนการเพิ่ม
มูลคาสินคา  กระบวนการผลิต  และการบริหารจัดการเพื่อนํามาประยุกตใชกับผูประกอบการ 
SMEs 

 
โดยการศึกษาประเทศตนแบบนั้น  จะเลือกศึกษาจุดเดนของการบริหารจัดการในแตละ

ประเทศที่สอดคลองกับการเพิ่มมูลคาในแตละสวนของสายโซมูลคา  ในแตสวนการตลาด 
(Segment)  เชน  ในสวนของการออกแบบและในสวนของเฟอรนิเจอรเครื่องหนัง  จะเลือก
ศึกษากระบวนการเพิ่มมูลคาของประเทศอิตาลี  เปนตน 

 

2.6.2 ธุรกิจผูรับเหมารายยอย 
 

สําหรับธุรกิจผูรับเหมารายยอยนั้น      ประเทศตนแบบที่ควรทาํการศึกษา   ไดแก 
ประเทศญี่ปุน  

 
ปจจุบันอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางญี่ปุนไดมีการขยายขอบเขตการใหบริการไปยัง

โครงการกอสรางในตางประเทศเปนจํานวนมาก โดยมีมูลคาการกอสรางในป 2007 จํานวน 
1,681,300 ลานเยน ซ่ึงสวนใหญเปนงานกอสรางในภูมิภาคเอเชีย 
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รูปที่ 2-8   มูลคางานกอสรางของบริษัทรับเหมากอสรางญี่ปุนในตางประเทศ 

ที่มา The Oversea Construction Association of Japan 
 
อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางในประเทศญี่ปุนในป ค.ศ.2000 มีสมาชิกจํานวนประมาณ 

600,000 ราย19 ที่ลงทะเบียนอยูใน Japan Federation of Construction Contractor เน่ืองจาก
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศทีมี่แผนดินไหวเกิดขึ้นอยูบอยครั้ง อีกทั้งสิ่งกอสรางสวนใหญเปน
อาคารสูง จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการกอสรางเพื่อรองรับตอเหตุการณดังกลาว ซ่ึงบริษทั
รับเหมากอสรางในญี่ปุนตางแขงขันกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพตั้งแตการออกแบบ ระบบ
บริหารจัดการ และการดําเนินการกอสราง 
 
 
 
 

                                                 
19  Taipei Times, Tuesday, Mar 05, 2002, Page 21 
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 การพัฒนาอุตสาหกรรมกอสรางของประเทศญี่ปุนนั้น มีการพัฒนาอยางเปนระบบโดย
การตั้งหนวยงานตางๆ ขึ้นมาดูแลเฉพาะดาน อาทิเชน 
 
- The Overseas Construction Association of Japan   เปนสมาคมที่ดูแลและใหการ

สนับสนุนบริษัทรับเหมากอสรางของญี่ปุนที่เขาไปดําเนินการกอสรางยังตางประเทศ 
- Research Institute of Construction and Economy   เปนสถาบันที่ทําการวิจัยดานการ

ลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการกอสรางโดยเฉพาะ 
- Japan Prefabricated Construction Suppliers and Manufacturers Association เปน

สมาคมที่ใหคําปรึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการกอสรางแบบ Pre-fab. 
- Japan Federation of Construction Contractors  เปนสหพันธที่ทําการรวบรวม  และ

ใหการชวยเหลือบริษัทรับเหมากอสรางในญี่ปุน 
- National General Contractors Association of Japan  
 
 ตัวอยางกรณีศึกษาบริษัทรับเหมากอสรางในระดับ SMEs ของประเทศญี่ปุน ไดแก 
บริษัท Kongo Gumi ซ่ึงเปนบริษัทในรูปแบบธุรกิจครอบครัวที่เกาแกที่สุดในโลก ซ่ึงกอตั้ง
กิจการตั้งแตป พ.ศ.1121 และมีการสืบทอดกิจการกันมายาวนานกวา 40 รุน 
 
 บริษัท Kongo Gumi เปนบริษัทรับเหมากอสรางที่มีความชํานาญในการกอสรางวัด 
ปจจัยที่ทําใหธุรกิจของบริษัท Kongo Gumi สามารถดํารงอยูไดอยางยาวนาน คือ ความยดืหยุน
ในการเลือกผูนําบริษัท ซ่ึงไมไดคัดเลือกจากการเปนบุตรชายคนโต อันเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
โดยทั่วไป อีกทั้งไมไดยึดติดกับเร่ืองที่ผูชายเทานั้นที่จะขึ้นมาเปนผูนํา แตใหผูหญิงสามารถ
ขึ้นมาเปนผูนําไดดวย โดยการพิจารณาเลือกบุคคลเปนผูนํานั้น จะพิจารณาจากลูกคนที่มี
สุขภาพดี มีความรับผิดชอบและชาญฉลาดในการทํางาน 
  
 แตอยางไรก็ตามธุรกิจในระดับ SMEs ก็มีจุดออนอยูหลายประการ ที่เห็นไดชัดเจน คือ 
เรื่องของเงินทุน ผลจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป พ.ศ.2523 และวิกฤตฟองสบูในป พ.ศ.2523-
2534 สงผลตอกิจการของ Kongo Gumi เปนอยางมาก  จนกระทั่งในป พ.ศ.2547 บริษัทมี
รายไดลดลงถึงรอยละ 35 ทางบริษัทจึงไดเลิกจางพนักงานและเขมงวดทางการเงิน  แตกิจการก็
ไมสามารถจะดําเนินการตอไปได จนกระทั่งในป พ.ศ.2549 บริษัทกอสรางรายใหญอยาง 
Takamatsu ก็ไดเขามาซื้อกิจการของ Kongo Gumi 
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 จากกรณีศึกษาดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางของ
ไทย ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องของการเงิน ทรัพยากรมนุษย รวมทั้ง
เทคโนโลยีในการกอสรางไดเปนอยางดี  ดังน้ันทางคณะผูวิจัยจึงเลือกประเทศญี่ปุนเปน
กรณีศึกษาการยกระดับศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ในธุรกิจบริการรับเหมากอสรางราย
ยอย และเปนประเทศที่คณะวิจัยจะไปดําเนินการวิจัยภาคสนามตอไป 
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บทที่ 3 
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

 

3.1 สถานการณทางการคาของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 

3.1.1 การอุปโภคภายในประเทศ 
 

จากรายงานวิจัยการศึกษาการใชเฟอรนิเจอรของคนไทย1 โดยบริษัทแอมเม็กซ ทีม 
แอดเวอรไทซิ่ง รวมกับ บริษัท รีเสิรช ไดนามิกส ซ่ึงทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริโภค
ที่มีกําลังซ้ือทั่วประเทศ จํานวน 900 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 98 ใชเฟอรนิเจอรที่
ผลิตในประเทศไทย 

  

 2547 2548 2549 

การผลิต (ลานชิ้น) 17.86 20.47 18.46 
การจําหนายในประเทศ (ลานชิ้น) 4.82 8.2 3.73 

 
ตารางที่ 3-1 แสดงการผลติและจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมภายในประเทศ 

 
หมายเหต:ุ จากการสํารวจโรงงาน 43 แหง 
ที่มา: ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สนง.เศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
 
 เม่ือวิเคราะหถึงขนาดของตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศ จากรายงานของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 3-1 พบวา การอุปโภคเฟอรนิเจอรใน
ประเทศป 2549 มีจํานวน 3.73 ลานชิ้น คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของปริมาณการ
ผลิตโดยรวมเทานั้น อีกกวารอยละ 80 เปนการสงออก ซ่ึงกลาวถึงรายละเอียดตอไปในหัวขอ 
3.1.2 
 

                                                 
1 คอลัมน Brand News, วารสาร THAIBRAND MARKETING, ตลุาคม 2551 
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 ตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศ สามารถแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  
- สวนของตลาดองคกร เชน สํานักงาน โรงแรม รานอาหาร เปนตน 
- สวนของตลาดโครงการ เชน โครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ เปนตน 
- สวนของตลาดที่เปนผูบริโภครายสุดทาย ซ่ึงหมายถึง ผูบริโภคในครัวเรือนทั่วไป 
 
 โดยในการศึกษาวิจัยในสวนของตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศครั้งนี้ จะมุงเนนในสวน
ของตลาดโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอยูอาศัยเปนหลัก 
 
3.1.2 การสงออกเฟอรนิเจอร 
 

การสงออกเฟอรนิเจอร (HS 9403) ในป 2549 มีมูลคาทั้งสิ้น 24,786 ลานบาท2 โดย
ประเภทของเฟอรนิเจอรที่ประเทศไทยสงออกมีดังน้ี 

 
มูลคา (บาท) 

พิกัดศุลกากร ประเภทสินคา 
ป 2549 ป 2548 

9403100004 เฟอรนิเจอรโลหะที่ใชในสํานักงาน 578,730,907 423,922,927 
9403200001 เฟอรนิเจอรโลหะอ่ืนๆ 835,473,187 792,035,169 
9403300003 เฟอรนิเจอรไมที่ใชในสํานักงาน 796,035,807 843,201,489 
9403400005 เฟอรนิเจอรไมที่ใชในหองครัว 1,382,441,211 1,875,837,369 
9403500007 เฟอรนิเจอรไมที่ใชในหองนอน 1,452,802,516 1,550,935,650 
9403600009 เฟอรนิเจอรไมอ่ืนๆ 15,660,109,477 17,702,796,240 
9403700000 เฟอรนิเจอรพลาสติก 148,575,103 102,981,240 
9403800103 
9403800900 

เฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุอ่ินๆ เชน 
ชานออย ไมไผ เปนตน 

1,371,782,971 1,337,344,923 

9403900004 ชิ้นสวนของเฟอรนิเจอร 2,560,696,193 2,468,807,445 
 
ตารางที่ 3-2 มูลคาของเฟอรนิเจอรแตละประเภททีป่ระเทศไทยสงออก 

ที่มา ขอมูลจากกรมศุลกากร ทําการรวบรวมโดยคณะวิจัย 

                                                 
2 ขอมูลจากกรมศุลกากร ทําการรวบรวมโดยคณะวิจัย 
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เฟอรนเิจอรไม

87%

เฟอรนเิจอร

พลาสติก

1%

เฟอรนเิจอร

จากวสัดอ่ืุนๆ

6%

เฟอรนเิจอรโลหะ

6%

จากตารางที่ 3-2   เม่ือพิจารณาถึงประเภทสินคาเฟอรนิเจอรที่สงออกป 2549 (ไมรวม
ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร และเฟอรนิเจอรประเภทเครื่องประดับ เชน กรอบรูป เปนตน) พบวา 
เฟอรนิเจอรที่สงออกกวารอยละ 85 เปนเฟอรนิเจอรที่ทําจากไม คิดเปนมูลคามากกวา 19,000 
ลานบาท รองลงมา ไดแก เฟอรนิเจอรโลหะ และเฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุอ่ืนๆ ตามลําดับ ซ่ึงได
แสดงไวในรูปที่ 3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-1 สัดสวนของเฟอรนิเจอรที่ประเทศไทยสงออกในป 2549 แยกตามประเภท
ของวัสดุ 

 
จากการวิเคราะหเห็นไดวา เฟอรนิเจอรที่ทําจากไมเปนสินคาหลักที่ขับเคลื่อนการ

สงออกในอุตสาหกรรมดังกลาว ซ่ึงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหคณะวิจัยเลือกศึกษาในเฟอรนิเจอร
ประเภทดังกลาว  

 

ตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไม 
 
ตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไมทุกประเภท ไดแก เฟอรนิเจอรไมที่ใชในสํานักงาน              

(HS 9403300003)   เฟอรนิเจอรไมที่ใชในหองครัว (HS 9403400005)   เฟอรนิเจอรไมที่ใชใน
หองนอน (HS 9403500007) และเฟอรนิเจอรไมอ่ืนๆ (HS 9403600009) ที่ประเทศไทยสงออก
10 อันดับแรกในป 2549   สามารถแสดงไดดังตารางที่ 3-3   
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มูลคาสงออก (บาท) 
ประเทศ 

ป 2549 ป 2548 
สหรัฐอเมริกา 8,687,836,389     10,341,774,249 
ญ่ีปุน 5,552,241,004     5,913,559,424  
สหราชอาณาจักร 729,348,385       1,016,168,355  
แคนาดา 589,553,878         757,467,471  
อิตาล ี 497,965,488         458,646,014  
ฝรั่งเศส 284,597,541         291,692,355  
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต 275,083,833         355,657,900  
เยอรมนี 233,218,683         472,165,434  
สเปน 170,272,368         196,323,808  
ออสเตรเลีย 142,953,098       134,680,822  

 
ตารางที่ 3-3 ตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไม 10 อันดับแรกของไทย ป 2549 

ที่มา ขอมูลจากกรมศุลกากร ทําการรวบรวมโดยคณะวิจัย 
 

จากตารางที่ 3-3 พบวา ตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไม 3 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป โดยมีรายละเอียดในตลาดที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 

 
(1.) ตลาดสหรัฐอเมริกา 

ตลาดสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไมอันดับหน่ึงของประเทศไทย มี
ปริมาณการสงออกในป 2549 มูลคา 8,687 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 45 ของปริมาณการ
สงออกเฟอรนิเจอรไมทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

 
งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ช้ัน 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

3-5 

หนวย: พันดอลลารสหรัฐ 
มูลคาการนําเขา 

ประเทศ 
2550 2549 2548 2547 2546 

ทั่วโลก 17,252,313 17,003,933 16,074,961 14,431,334 12,792,162 

จีน 8,377,806 8,080,542 7,283,263 6,208,410 5,283,029 

แคนาดา 2,970,124 3,219,986 3,192,134 3,139,803 2,990,233 

เวียดนาม 1,031,409 760,309 587,601 312,856 144,576 

เม็กซิโก 644,604 694,099 669,205 610,633 566,204 

อิตาล ี 609,464 519,917 540,060 553,495 579,241 

มาเลเซีย 603,889 615,679 543,648 438,867 364,050 

ไตหวัน 476,742 479,020 489,699 503,800 512,998 

อินโดนีเซีย 439,117 441,738 433,000 392,148 392,878 

ไทย (9) 253,727 292,959 326,645 344,701 291,045 

เยอรมนี 198,998 174,925 161,756 149,195 124,276 

 
ตารางที่ 3-4 ประเทศที่สหรัฐฯ นําเขาเฟอรนิเจอร 10 อันดับแรกในป 2550 

ที่มา TradeStats Express 
 
 จากตารางที่ 3-4 พบวา ประเทศที่สหรัฐฯ นําเขาเฟอรนิเจอร 3 อันดับแรกในป 2550 
ไดแก จีน (สวนแบงการตลาดรอยละ 48.5) แคนาดา (สวนแบงการตลาดรอยละ 17.2)  และ
เวียดนาม (สวนแบงการตลาดรอยละ 6) สําหรับประเทศไทยนั้นอยูในอันดับที่ 9 มีสวนแบง
การตลาดรอยละ 1.5 
 
 จากตารางดังกลาวเห็นไดอยางชัดเจนวา ประเทศไทยมีแนวโนมการสงออกเฟอรนิเจอร
ไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่ลดลงอยางตอเน่ือง สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่สหรัฐฯ หันไปนําเขา
สินคาดังกลาวจากประเทศคูแขงสําคัญของไทย โดยเฉพาะจีน เวียดนาม และมาเลเซีย ที่มีอัตรา
การขยายตัวอยางรวดเร็ว เน่ืองจากสินคามีความหลากหลาย และราคาถูกกวาสินคาไทย 
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 สําหรับแนวโนมตลาดเฟอรนิเจอรของสหรัฐฯ (ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย, เมษายน 2550) ยังมีแนวโนมขยายตวั โดยวารสาร Furniture Today รวมกบั
บริษัท Easy Analytic Software คาดวาการใชจายเพือ่ซ้ือเฟอรนิเจอรของผูบริโภคในสหรัฐฯ จะ
เพ่ิมขึ้นจาก 84.6 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2549 เปน 107.5 พันลานดอลลารสหรัฐ ในป 
2554 หรือขยายตัวเฉลี่ยราวรอยละ 5 ตอป  ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมการนําเขาดังตารางที่ 3-3 
 

ดังน้ัน  เพ่ือรักษาสวนแบงตลาดสงออกที่มีศักยภาพแหงน้ีไวใหได  ผูประกอบการไทย
ควรเรงปรบัตวัโดยลดการผลิตสินคาในตลาดลางที่ตองแขงขันดานราคาลง และหันไปมุงผลิต
สินคาที่ตอบสนองความตองการของตลาดที่เฉพาะเจาะจง (Niche Market) มากขึ้น รวมทั้ง
ติดตามความเคลื่อนไหวและศึกษาความตองการของผูบริโภคในสหรฐัฯ  

 
ความตองการเฟอรนิเจอรในตลาดสหรัฐอเมริกา (แผนแมบทอุตสาหกรรมสาขาไมและ

เครื่องเรือน, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับฝายวิจัยคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, กันยายน 2545) เปลีย่นไปตามปจจัย
หลายประการ เชนเดียวกบัญี่ปุนและยุโรป ลูกคาในตลาดระดับบนนิยมเลือกซื้อเฟอรนิเจอรที่
ผลิตจากไมเชอรี่ และนิยมเครื่องเรือนที่มีสีเขม รวมทั้งการใชไมยางเปนชิ้นสวน และเนนการ
เลือกซื้อโดยพิจารณาจากแบรนดที่มีชื่อเสียง ซ่ึงผูที่ครองตลาดในสวนนี้ ไดแก ผูผลิตชาว
สหรัฐฯ ทั้งผูผลิตภายในประเทศ และที่ไปลงทุนในประเทศอ่ืนๆ 

 
สําหรับตลาดระดับกลางนัน้ นิยมเฟอรนิเจอรที่มีการลอกแบบมาจากเฟอรนิเจอรที่มี

ราคาแพง หรือมีการดัดแปลงโดยการใชเน้ือไมที่มีราคาถูกมาใชในประกอบในสวนที่มองไมเห็น 
สําหรับตลาดลางนั้น ลูกคามีพฤติกรรมที่เลือกซื้อจากราคาที่ถูกเปนสําคัญ นิยมไมประเภท 
Solid Wood ที่มีสีออนๆ ซ่ึงผูที่ครองตลาดในสวนนี ้ ไดแก จีน เวียดนาม และประเทศอื่นๆใน
เอเชีย 

 
พ้ืนที่ที่ตลาดเฟอรนิเจอรมีแนวโนมขยายตัวดี (ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหง

ประเทศไทย, เมษายน 2550) ไดแก  มลรัฐที่อยูทางฝงตะวันตกและทางใต  อาทิ  เนวาดา 
(คาดวายอดจําหนายเฟอรนิเจอรในชวงป 2550-2554 จะขยายตัวรอยละ 42 หรือเฉลี่ยราวรอย
ละ 10 ตอป)  แอริโซนา (ขยายตัวรอยละ 37 หรือเฉลี่ยรอยละ 9.3 ตอป) ฟลอริดา (ขยายตัว
รอยละ 33 หรือเฉลี่ยรอยละ 8.3 ตอป) เทกซัส  จอรเจีย  และ  ยูทาห  (ขยายตัวรอยละ 31 หรือ
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เฉลี่ยรอยละ 7.8 ตอป)  เน่ืองจากประชากรสูงอายุที่มีอยูเปนจํานวนมากในสหรัฐฯ  นิยมยายถิ่น
ฐานจากทางเหนือมาบริเวณดังกลาว  เพราะมีภูมิอากาศที่อบอุนและ คาครองชีพต่ํากวา สงผล
ใหความตองการเฟอรนิเจอรในมลรัฐเหลานี้มีแนวโนมสูงขึ้น 

 
ประเภทของเฟอรนิเจอรที่คาดวาจะเปนที่ตองการของตลาด (ธนาคารเพื่อการสงออก

และนําเขาแหงประเทศไทย, เมษายน 2550) จากการสํารวจของวารสาร Furniture Today  
รวมกับบริษัท Easy Analytic Software พบวา  ในชวงป 2550-2554 เฟอรนิเจอรที่มีแนวโนม
เปนที่ตองการในตลาดสหรัฐฯ ไดแก เฟอรนิเจอรสําหรับหองนอน (Master Bedroom 
Furniture) เชน เตียง โตะเครื่องแปง เปนตน เฟอรนิเจอรสําหรับหองรับประทานอาหาร (Dining 
Room Furniture) เชน  โตะกินขาว  เกาอ้ี  เคานเตอร เปนตน  และเฟอรนิเจอรเพ่ือความ
บันเทิง (Entertainment Furniture) เชน ชั้นวางโทรทัศน ชั้นวางเครื่องเสียง และตูใสซีดี เปนตน 
 

รูปแบบของเฟอรนิเจอรที่คาดวาจะไดรับความนิยมสูง (ธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย, เมษายน 2550) ไดแก 

 
- เฟอรนิเจอรที่สามารถรับนํ้าหนักไดมาก (Plus Size Furniture) เน่ืองจากปจจุบันรอยละ 
30 ของประชากรที่มีอายุมากกวา 20 ป  (หรือกวา 60 ลานคน) ในสหรัฐฯ เปนผูที่มีนํ้าหนักมาก 
(มีนํ้าหนักเกินกวา 275 ปอนดหรือประมาณ 125 กิโลกรัม) ดังน้ัน การผลิตเฟอรนิเจอรเพ่ือปอน
ตลาดสหรัฐฯ จึงตองออกแบบใหเหมาะสมกับสรีระของผูใชกลุมน้ีดวย โดยเฉพาะเฟอรนิเจอร
สําหรับน่ัง ซ่ึงตองออกแบบใหสามารถรับนํ้าหนักไดมากขึ้น  และมีขนาดกวางขึ้น เปนตน 
 
- เฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ (Indigenous Materials)  กระแสความหวงใยและใส
ใจตอสุขภาพ  ทําใหผูบริโภคสวนใหญวิตกถึงอันตรายที่แฝงมากับวัสดุสังเคราะห  อาทิ  
สารเคมีปนเปอน  สงผลใหเฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือมีสวนผสมที่ไดจากธรรมชาติ
เปนที่ตองการอยางมากในตลาดสหรัฐฯ  โดยเฉพาะเฟอรนิเจอร ที่ทําจากไมเน้ือแข็ง ไมนํ้า
จําพวกกก และออ นอกจากนี้ เฟอรนิเจอรที่ทําดวยมือ (Hand-Crafted Furniture) เชน 
เฟอรนิเจอรที่เนนงานถัก ก็มีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดีเชนกัน 
 
- เฟอรนิเจอรที่มีสีสันคลายธรรมชาติ (Back to Nature)  สีของเฟอรนิเจอรที่ไดรับความ
นิยมในตลาดสหรัฐฯ ไดแก สีที่มีความคลายคลึงหรือใกลเคียงกับธรรมชาติ อาทิ นํ้าตาล เขียว  
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และฟา ซ่ึงเปนสีที่มองเห็นแลวรูสึกสบายตา และกลมกลืนไปกับธรรมชาติ 
 
- เฟอรนิเจอรอเนกประสงค (Multi Purpose Functional System) จากสภาพเศรษฐกิจที่
ตกต่ําจากวิกฤตซับไพรม  ผูบริโภคในสหรัฐฯ  จึงระมัดระวังในการใชจาย  ดังน้ันสินคาที่จะ
สามารถเจาะตลาดสหรัฐฯ ได  ควรมีการออกแบบใหผูบริโภครูสึกวาคุมคากับเงินที่จายไป เชน 
สามารถใชประโยชนไดหลายอยาง นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญอ่ืน ๆ ที่ผูบริโภคในสหรัฐฯ  มัก
คํานึงถึงกอนตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอร  ไดแก  ความสะดวกในการใชงาน  ความสะดวกในการ
เคลื่อนยาย และประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง เปนตน 

 
(2.) ตลาดประเทศญี่ปุน 

 
ตลาดประเทศญี่ปุนเปนตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไมอันดับสองของประเทศไทย มี

ปริมาณการสงออกในป 2549 มูลคา 5,552 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29 ของปริมาณการ
สงออกเฟอรนิเจอรไมทั้งหมด 

หนวย: พันเยน 
มูลคาการนําเขา 

ประเทศ 
ป 2550 ป 2549 

ทั่วโลก 227,883,348 221,338,460 
จีน  110,862,109 101,967,613 
ไทย 26,451,227 27,997,294 
เวียดนาม 25,832,195 22,986,709 
อินโดนีเซีย 14,181,774 13,684,273 
มาเลเซีย 13,811,269 15,059,563 
อิตาล ี 8,070,942 9,575,844 
ไตหวัน 5,577,733 6,235,036 
เยอรมนี 3,945,869 3,813,493 
ฟลิปปนส 3,355,564 3,386,675 
เดนมารก 2,798,391 3,138,812 

 
ตารางที่ 3-5 ประเทศทีญ่ีปุ่น นําเขาเฟอรนิเจอร 10 อันดับแรกในป 2550 

ที่มา International Development Association of the Furniture Industry of Japan  
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จากตารางที่ 3-5 ประเทศที่ญ่ีปุนนําเขาเฟอรนิเจอรไม 3 อันดับแรกในป 2550 ไดแก 
จีน (สวนแบงการตลาดรอยละ 46) ไทย (สวนแบงการตลาดรอยละ 12.6) และเวียดนาม (สวน
แบงการตลาดรอยละ 10.4)  

 
จากรายงานของสํานักงานสงเสริมการคาฯ ณ กรุงโตเกียว  พบวา ปจจุบันเศรษฐกิจ

ของญี่ปุนฟนตัวดีขึ้น และคาดวาจะเจรญิเตบิโตอยางตอเน่ือง สงผลใหมีการสรางที่อยูอาศัย 
สํานักงาน และอาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จึงมีแนวโนมความตองการเฟอรนิเจอรทั้ง
สําหรับที่อยูอาศัย สํานักงาน และอาคารพาณิชยเพ่ิมขึน้ในอนาคตอันใกล ประกอบกับชาวญี่ปุน
มีแนวโนมที่จะมีรายไดมากขึ้น ทําใหตองการเปลี่ยนเฟอรนิเจอรในบานพักที่อยูอาศัยใหม เพ่ือ
หนีความจําเจ และปรับปรุงบรรยากาศที่อยูอาศัยใหม ยิ่งสงผลใหแนวโนมความตองการ
เฟอรนิเจอรเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 

 
ทิศทาง (Trend) เฟอรนิเจอรนําเขาของประเทศญีปุ่น 
 

จากการสํารวจขอมูลภาคสนามที่ประเทศญี่ปุน  และทําการสัมภาษณเชิงลึก            
คุณอัมพวัน พิชาลัย อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ 
กรุงโตเกียว รวมกับตัวแทนจากสมาคม International Development Association of the 
Furniture Industry of Japan ประกอบกับเอกสารรายงานสถานการณทั่วไปของเฟอรนิเจอร
นําเขาของประเทศญี่ปุน ป 2549 (General Situation of The Imported Furniture Market in 
Japan, 2006) สามารถสรุปขอมูลที่ไดรับ ดังตอไปน้ี 
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ตลาดเฟอรนิเจอรนําเขา (100 ลานเยน) ตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศญี่ปุน (100 ลานเยน) 
ป 

เฟอรนิเจอรไม เฟอรนิเจอรหวาย เฟอรนิเจอรโลหะ 
เฟอรนิเจอรทํา 
จากวัสดุอื่นๆ 

รวมจํานวนเฟอรนิเจอร 
สําเร็จรูปนําเขา 

ชิ้นสวน 
เฟอรนิเจอร 

เฟอรนิเจอรไม 
ผลิตในประเทศ 

เฟอรนิเจอรโลหะ 
ผลิตในประเทศ 

รวมจํานวนเฟอรนิเจอร 
ผลิตในประเทศ 

2534 791 161 270 61 1,282 602 21,823 8,595 30,418 
2535 779 159 277 60 1,275 536 20,595 7,343 27,938 
2536 759 142 289 51 1,241 439 19,178 7,014 26,192 
2537 1,058 148 359 60 1,624 453 18,177 6,468 24,645 
2538 1,225 135 422 64 1,846 457 18,043 6,495 24,538 
2539 1,599 126 588 80 2,393 582 17,895 7,135 25,030 
2540 1,682 109 670 82 2,541 750 17,398 6,846 24,244 
2541 1,416 79 650 78 2,223 725 15,038 5,952 20,990 
2542 1,374 65 647 69 2,155 652 13,160 5,873 19,033 
2543 1,646 59 768 79 2,554 736 12,340 5,974 18,314 
2544 1,904 62 835 86 2,889 824 11,543 5,531 17,074 
2545 1,900 58 788 86 2,834 941 10,366 4,743 15,109 
2546 1,887 54 770 89 2,801 1,064 10,477 4,772 15,249 
2547 1,908 44 770 96 2,819 1,154 10,056 4,685 14,741 
2548 2,066 39 839 99 3,044 1,332 9,906 4,778 14,684 

 
ตารางที่ 3-6 แสดงการเปรียบเทียบมลูคาเฟอรนิเจอรนําเขาและเฟอรนิเจอรที่ผลิตเองภายในประเทศญี่ปุน ระหวางป 2534-2548 
 

ที่มา: General Situation of the Imported Furniture Market in Japan 2006, International Development Association of the Furniture Industry of Japan 
 



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

 
งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ช้ัน 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

3-11 

 แนวโนมการขยายตัวของตลาดเฟอรนิเจอรนําเขาซึ่งมีอัตราการเติบโตตรงขาม
กับตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศ 

 
จากตารางที่ 3-6 เห็นไดวาตั้งแตป 2534 แนวโนมมูลคาเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปและ

ชิ้นสวนเฟอรนิเจอรนําเขาจากตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น ตรงกันขามกับมูลคาตลาดเฟอรนิเจอรซ่ึง
ผลิตภายในประเทศมีแนวโนมจะลดลง อันไมไดมาจากสาเหตุของความตองการอุปโภค
ภายในประเทศที่ลดลงแตประการใด แตเปนเพราะผูประกอบการญี่ปุนยายฐานการผลิต ใน
รูปแบบที่ผูประกอบการญี่ปุนเปนผูออกแบบสินคาและจัดจางบริษัทตางประเทศ เชน จีนและ
ไทย เปนตน เปนผูผลิต โดยผูประกอบญี่ปุนไมไดเขาไปลงทุนตั้งโรงงานแตอยางใด ซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวเปนไปในรูปแบบเดียวกันกับที่ผูประกอบการเฟอรนิเจอรของอิตาลีนิยมปฏิบัติ 
 

สาเหตุที่มูลคาของเฟอรนิเจอรที่ผลิตภายในประเทศญี่ปุน ซ่ึงมีราคาสูงจากตนทุนการ
ผลิตที่สูง อันเปนผลจากปญหาคาแรงของประเทศญี่ปุนซึ่งสูงที่สุดในโลก ทําใหภายหลังจาก
เหตุการณฟองสบูเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนแตกในป 2534 เฟอรนิเจอรราคาถูกจาก
ตางประเทศไดเขาสูตลาดประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะเฟอรนิเจอรที่นําเขาจากกลุมประเทศ
อาเซียนและจีนที่มีราคาถูกกวาเฟอรนิเจอรที่นําเขาจากประเทศเกาหลีใต สิงคโปร และไตหวัน 
ไดเขามาเจาะตลาดกลุมผูซ้ือในระดับกลาง-ลาง ซ่ึงเปนตลาดที่มีปริมาณการซื้อมาก 

 
นอกจากนั้นลักษณะการใชของผูบริโภคชาวญี่ปุนมีความหลากหลายและมีความเปนตัว

ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นภายหลังเหตุการณฟองสบูเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนแตก สิ่งที่ผูบริโภค
คํานึงเปนปจจัยแรกในการเลือกซื้อเฟอรนิเจอร รวมถึงสินคาประเภทอื่นๆ คือ ปจจัยดานราคา 
ในเวลาตอมาผูบริโภคเริ่มที่จะตัดสินใจซื้อจากการชั่งใจระหวางคุณภาพ ราคาของสินคา และ
ลักษณะการใชชีวิตของตนมากยิ่งขึ้น 

 
จากปจจัยในขางตน มีความสอดคลองกับพฤติกรรมของตัวแทนจําหนายสินคาและ       

ผูคาปลีก ที่เริ่มจะเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่จัดหาสินคาที่มีราคาถูก เปนสินคาที่เหมาะกับการใช
ชีวิต ในราคาที่สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น ซ่ึงตัวแทนจําหนายและผูคาปลีกจํานวนหนึ่ง เร่ิมที่จะ
มองหาเฟอรนิเจอรลักษณะดังกลาวจากประเทศกลุมยุโรปและอเมริกาเหนือ เน่ืองจากความเชื่อ
ที่วาเฟอรนิเจอรจากกลุมประเทศดังกลาวจะมีโอกาสสรางมูลคาเพิ่มในการขาย และมีคูแขง
จํานวนที่นอยกวา 



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

 
งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ช้ัน 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

3-12 

จากพฤติกรรมขางตน ทําใหมูลคาเฟอรนิเจอรจากกลุมประเทศยุโรปเพ่ิมขึ้นจาก 
44,952 ลานเยนในป 2534 เปน 62,856 ลานเยนในป 2548 คิดเปนรอยละ 39.8 และ
เฟอรนิเจอรที่นําเขาจากกลุมประเทศโซนอเมริกาเหนือเพ่ิมขึ้นจาก 35,846 ลานเยนในป 2534 
เปน 37,449 ลานเยนในป 2548 คิดเปนรอยละ 4.4 โดยสาเหตุการเติบโตของเฟอรนิเจอรจาก
กลุมประเทศโซนอเมริกาเหนือที่ไมสูงมากนัก เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผูสงออก
เฟอรนิเจอรรายใหญสุดในพื้นที่ดังกลาวมีศักยภาพที่ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในรายการสินคา
หลักอยางเบาะนั่งในรถยนตที่ยายฐานการผลิตไปยังประเทศเม็กซิโก เน่ืองจากปญหาดาน
ตนทุนการผลิต 

 
จุดสําคัญที่ทําใหเฟอรนิเจอรจากกลุมประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือเติบโตไดในตลาด

เฟอรนิเจอรญ่ีปุน ไดแก การปฏิวัติตลาดเฟอรนิเจอรจากกลุมประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ 
ภายหลังจากฟองสบูแตก โดยบริษัท Otsuka Kagu (Tokyo) เปนผูบุกเบิกใชกลยุทธการขาย
แบบใหมโดยการตั้งราคาขายเฟอรนิเจอรที่มาจากกลุมประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ จากเดิม
กอนที่ฟองสบูแตก ในทองตลาดทั่วไปมีการตั้งราคาเฟอรนิเจอรจากพื้นที่ดังกลาว ในระดับ      
แบรนดหรูหรา สูงกวาที่ราคาควรจะเปน 3-4 เทา ใหมีราคาในระดับที่ใกลเคียงกับเฟอรนิเจอรที่
ผลิตในประเทศ ทําใหตัวแทนจําหนายและผูคาปลีกรายอื่นหันมาใชกลยุทธดังกลาวทั้งตลาด จึง
เปนที่นิยมในกลุมลูกคาระดับกลาง-บน 

 
 แนวโนมของเฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูปนําเขา 

 
ผูบริโภคชาวญี่ปุนนิยมเฟอรนิเจอรและเครื่องใชภายในบานทําดวยไม ไมที่ไดรับความ

นิยม ไดแก ไมยางพารา เพราะมีราคาถูก สวยงามและงายตอการตกแตง นอกจากนี้ 
เฟอรนิเจอรตลาดระดับลางถึงระดับกลางประเภทไมลามิเนท ก็ไดรับความนิยมอยางมากใน
ตลาดญี่ปุน  

 
เฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูปที่ นําเขาจากตางประเทศ แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม

เฟอรนิเจอรสําหรับน่ัง (Seating Furniture) และกลุมเฟอรนิเจอรที่ไมไดใชสําหรับน่ัง (Non-
seating Furniture)  
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โดยเฟอรนิเจอรสําหรับน่ัง ทั้งประเภทที่ทําจากไมเปนวัสดุหลัก ประเภทที่หุมดวยหนัง
สัตว และประเภทที่หุมดวยวัสดุอ่ืน มีมูลคาการนําเขาในป 2548 จํานวน 60,132 ลานเยน  หรือ
คิดเปนรอยละ 29.1 ของเฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูปนําเขาทั้งหมด สําหรับเฟอรนิเจอรที่ไมไดใช
สําหรับน่ัง ไดแก เฟอรนิเจอรที่ใชในสํานักงาน เฟอรนิเจอรที่ใชในหองครัว เฟอรนิเจอรที่ใชใน
หองนอน และเฟอรนิเจอรอ่ืนๆ น้ัน มีมูลคาการนําเขาในป 2548 จํานวน 146,558 ลานเยน หรือ
คิดเปนรอยละ 70.9 ของเฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูปนําเขาทั้งหมด 

   
 ชองทางการจําหนาย 

 
สําหรับชองทางการกระจายสินคา แบงเปน 
 

- ชองทางกระจายสินคาภายในประเทศ     ชองทางกระจายสินคาดั้งเดิมของเฟอรนิเจอร 
ภายในประเทศ คือ ผานจากโรงงาน หรือ โรงงาน-ผูคาสง ซ่ึงมักจะมีสินคายี่หอของตนเอง ผาน
ไปยังผูคาสง และตอไปยังผูคาปลีก ในขณะที่การจําหนายของรานคาเฉพาะ (Specialty Store) 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง และหางสรรพสินคามีแนวโนมไดรับความนิยมลดลง รานคาเฉพาะ
รายใหญ (Major Specialty Store) กลับเขมแข็งและไดรับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งมีการทํา
ธุรกิจตรงกับผูผลิต เน่ืองจากภาวะแขงขันที่รุนแรง ทําใหหลายบริษัทหันไปลดขั้นตอนดั้งเดิม 
และทําธุรกิจโดยตรงกับผูผลิต   ผูผลิตรายใหญบางรายไดเขาสูธุรกิจคาสง และเปดกิจการคา
ปลีกของตนเอง (Retail outlets) เพ่ือที่จะลดคาใชจายในการกระจายสินคา และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของตนเองใหมากขึ้น 

 
แตเดิมหางสรรพสินคาหรือหางคาสง จะขายและสงสินคาและของตกแตงตามแผนงาน

ของบริษัทออกแบบ แตในปจจุบันบริษัทออกแบบไดขยายธุรกิจในบทบาทของผูคาสงและปลีก
อีกดวย นอกจากนั้นบางบริษัทยังใชกลยุทธเปนผูใหบริการดานเฟอรนิเจอรแบบครบวงจร ทั้ง
วางแผน สงมอบสินคา ติดตั้งและบํารุงรักษา นอกจากนั้นยังมีสินคาจากตางประเทศบริการผูซ้ือ
มากขึ้นดวย 

 
ชองทางกระจายสินคาเฟอรนิเจอรสํานักงานภายในประเทศ บริษัทชั้นนํา อาทิ บริษัท 

Okamura บริษัท Kokuyo บริษัท Itoki และบริษัท Uchida Yoko เปนผูผูกขาดตลาด เน่ืองจาก 
ตลาดเฟอรนิเจอรสํานักงานซึ่งผูบริโภคสวนใหญเปนองคกร และหนวยงานของรัฐ ผูคาธรรมดา 
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หรือกิจการคาปลีก (Retail outlets) ไมสามารถรับคําสั่งซ้ือครั้งละจํานวนมากได ดังน้ัน จึง
จําเปนตองอาศัยชองทางกระจายสินคาอ่ืนๆ อาทิ การขายตรงใหลูกคารายใหญ การทําสัญญา
ผานผูทําสัญญากลาง (General Contractors) การขายผานสํานักงานสถาปนิก และขายผาน
บริษัทสาขาของผูผลิต (Manufacturer’s Affiliated Sales Companies) ระบบน้ีเพ่ิมความ
สลับซับซอนในชองทางกระจายสินคาไปอีก ในอีกกรณี การจําหนายทาง Mail Order Sales 
และทาง Internet-Based Online Sales ก็กําลังขยายตัวในสวนของเฟอรนิเจอรสํานักงานขนาด
เล็ก 

 
- ชองทางกระจายสินคานําเขา   แบงเปนชองทางสําหรับครัวเรือน (Household Route) 
และชองทางสําหรับภาคธุรกิจ (Contract Route) โดยบริษัทตัวแทนที่นําเขาเฟอรนิเจอร บริษัท
การคาทั่วไป (General Trade Companies) และบริษัทการคาขนาดกลาง จะเร่ิมติดตอโดยตรง
กับผูผลิตเฟอรนิเจอรตางประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เปนที่นาสังเกตวา บริษัทผูคาราย
ใหญหลายราย ซ่ึงไดออกจากธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรไปเม่ือป 2548 ไดกลับเขามาในตลาด
เฟอรนิเจอรใหมในลักษณะของตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการจากผูผลิตเฟอรนิเจอรชั้นสูง
ของยุโรปและอเมริกา 

 
 แนวโนมดานพฤติกรรม ลักษณะการใชชีวติ และความตองการในตัวผลติภัณฑ 

 
สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคชาวญี่ปุนสวนใหญนิยมเฟอรนิเจอรแบบสมัยใหมที่เรียบ

งาย (Simply Modern) และไมคอยเปลี่ยนวิถีการใชชีวิตนัก ผูบริโภคชาวญี่ปุนนิยมเฟอรนิเจอร
ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด เน่ืองจากที่อยูอาศัยมีพ้ืนที่จํากัด นอกจากนี้ผูบริโภคชาวญี่ปุนนิยม
เฟอรนิเจอรที่ถูกออกแบบใหมีประโยชนในการใชสอยสูง คุณภาพดี และดูประณีตสวยงาม 

 
ความตองการเฟอรนิเจอรที่มีประโยชนใชสอยและความปลอดภัยสูงมีแนวโนมจะเพ่ิม

สูงขึ้น แมราคาจะสูงตามไปดวย รวมถึงเฟอรนิเจอรราคาถูกซึ่งผสมผสานระหวางสีและสไตลกมี็
แนวโนมเพ่ิมขึ้น แตความตองการเฟอรนิเจอรราคาปานกลาง ที่ไมคอยมีลักษณะเดนจะมี
แนวโนมลดลง สวนเฟอรนิเจอรใหเชานั้น ตามสภาพความเปนอยูของคนญี่ปุนยังไมเปนทีนิ่ยม
นัก 

 



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

 
งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ช้ัน 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

3-15 

เฟอรนิเจอรสําหรับผูสูงอายุ เฟอรนิเจอรสําหรับธุรกิจบริการ เชน โรงแรม รานกาแฟ 
เปนตน เปนสวนของตลาดอีกกลุมหน่ึงที่มีแนวโนมเตบิโตขึ้นสูงมาก 

 
(3.) ตลาดสหภาพยุโรป 

 
ตลาดสหภาพยุโรปมีการนําเขาเฟอรนิเจอร3 ในป 2548 มีมูลคาประมาณ 17,000 ลาน 

ยูโรตอป เพ่ือรองรับการขยายตัวของการกอสรางที่อยูอาศัยประมาณ 1.7 ลานยูนิตตอป โดย
ความตองการเฟอรนิเจอรในตลาดระดับบน และตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่ใหความสําคัญ
กับการออกแบบยังเปนที่ตองการอยูอีกมาก โดยลักษณะเฟอรนิเจอรที่ลูกคาในกลุมสหภาพ
ยุโรปใหความสนใจ ไดแก เฟอรนิเจอรที่มีแบรนด ซ่ึงไดรับการออกแบบใหรวมทกุการใชงานไว
ในชุดเดียว เชน ชุดเฟอรนิเจอรหองนอนที่มีเตียง ที่เก็บของ ชั้นวางของหัวเตียง ที่แตงตัว และ
อ่ืนๆในชุดเดียวกัน หรือชดุครัวที่มีชั้นวางของติดผนัง ระบบความบันเทิงตางๆ ชุดโตะ-เกาอ้ี 
และถาดรองทีมี่ขนาดพอเหมาะ เปนตน สําหรับประเภทไมที่เปนที่นิยม ไดแก ไมบีช (Beech) 
และไมโซลิดวูดส (Solid Wood) 

 
นอกจากนั้น4 เฟอรนิเจอรที่ไปจําหนายยังตลาดสหภาพยุโรปควรมีขนาดที่เล็กกวา

เฟอรนิเจอรที่ไปจําหนายในสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากบานเรือนและหองโดยทั่วไปในสหภาพยุโรป
มีขนาดที่เล็กกวาในสหรฐัฯ อีกทั้งเฟอรนิเจอรที่สงออกไปยังประเทศแถบยุโรปตอนเหนือควรมี
ขนาดใหญกวาที่สงออกไปยังยุโรปตอนใต เน่ืองจากประชากรยุโรปทางเหนือมีรูปรางที่ใหญกวา 

 
สวนใหญแลวการนําเขาเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนของเฟอรนิเจอรจะนําเขาจากประเทศใน

กลุมสหภาพยุโรปดวยกันเองสูงถึงรอยละ 70 ของมูลคาการนาํเขาทั้งหมด ขณะประเทศกําลงั
พัฒนาซึ่งเปนคูแขงของไทย ไดแก จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

 
ชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ แบงเปน รานขนาดใหญ เชน   IKEA   Conforama  

และ Lutz เปนตน ซ่ึงเนนจําหนายเฟอรนิเจอรที่หลากหลาย   และรานขนาดกลางและเล็กซึง่
เนนจําหนายเฟอรนิเจอรเฉพาะประเภท ทั้งน้ีเน่ืองจากการแขงขันของตลาดเฟอรนิเจอรในกลุม

                                                 
3  E.U. Market Survey, David King. Ph.D. 
4  SMEs Today, March 2008   
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สหภาพยุโรปที่ปจจุบันคอนขางรุนแรง ทําใหรานขนาดกลางและขนาดเล็กควบรวมกิจการกัน 
เพ่ือลดตนทุนในการสั่งซ้ือสินคา 

 
จากตารางที่ 3.2 ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปที่ไทยสงออกเฟอรนิเจอรไม 3 อันดับแรก

ในป 2549 ไดแก สหราชอาณาจักร อิตาลี และฝรั่งเศส ตามลําดบั ซ่ึงรายละเอียดของตลาด
เฟอรนิเจอรในแตละประเทศ (E.U. Market Survey, David King. Ph.D.) มีดังน้ี 

 
สหราชอาณาจักร 
 
 เปนกลุมประเทศที่ไทยสงออกเฟอรนิเจอรไปจําหนายมากที่สุดในกลุมประเทศสหภาพ
ยุโรป มีขนาดของตลาดในป 2548 ประมาณ 10,000 ลานยูโร โดยมีมูลคาการนําเขาเฟอรนิเจอร 
ประมาณ 4,500 ลานยูโร หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 19 ของการนําเขาของสหภาพ
ยุโรปทั้งหมด โดยมีการอุปโภคเฟอรนิเจอรโดยเฉลี่ย 256 ยูโรตอคน ตอป หรือสูงเปนอันดับที่ 5 
ของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป 
 
 การแขงขันในตลาดมวลชน (Mass Market) มีการแขงขันกันรุนแรง ซ่ึงเฟอรนิเจอรกวา
รอยละ 30 นําเขาจากประเทศกลุมกําลงัพัฒนา โดยสินคาที่ไดรับความนิยม ไดแก เกาอ้ีนวม 
เฟอรนิเจอรสําหรับหองครัว และเฟอรนิเจอรสําหรับหองรับประทานอาหาร ตามลําดับ โดย
ชองทางที่มีการจําหนายมากที่สุด ไดแก รานคาประเภท Chain Store (รอยละ 39) รองลงมา 
ได กลุม Buyer Group (รอยละ 20) และหางสรรพสินคา (รอยละ 12) 
 
ประเทศอิตาล ี
 
 ขนาดของตลาดเฟอรนิเจอรในป 2548 ประมาณ 12,000 ลานยูโร โดยมีมูลคาการ
นําเขาเฟอรนิเจอร ประมาณ 1,300 ลานยูโร หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของการ
นําเขาของสหภาพยุโรปทั้งหมด ซ่ึงการนําเขาเฟอรนิเจอรกวารอยละ 30 เปนการนําเขาจาก
ประเทศกําลังพัฒนาอยางจีนและอินโดนีเซีย โดยลูกคาในประเทศอติาลีมีการอุปโภค
เฟอรนิเจอรเฉลี่ย 202   ยูโรตอคน ตอป หรือสูงเปนอันดับที่ 11 ของประเทศในกลุมสหภาพ
ยุโรป  
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 สําหรับผลติภัณฑเฟอรนิเจอรที่ไดรับความนิยม (CBI Market Survey) ไดแก เกาอ้ีนวม 
ชุดหองนั่งเลนและรับประทานอาหาร และชุดหองครัว ตามลําดบั สวนใหญจะเปนสไตลแบบ
ด้ังเดิม ซ่ึงมีแนวโนมจะถูกแทนที่ดวยสไตลรวมสมัย ที่มีความเปนแฟชั่นมากขึ้น 
  

โดยตลาดที่นาสนใจ ไดแก ตลาดที่พักอาศัยสําหรับครอบครวัขนาดเล็กและครอบครัว
เด่ียว ซ่ึงแตกอนชาวอิตาเลี่ยนจะอยูกันเปนครอบครัวใหญ แตปจจุบันมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศ อีกทั้งพฤติกรรมของผูบริโภคประเภททีต่องการ
เฟอรนิเจอรทุกรูปแบบในรานเดียว (One Stop) ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนประมาณ 1 ใน 3 ของ
ผูบริโภคทั้งหมด   มีแนวโนมที่จะเตบิโตขึ้นตามรานคาเฟอรนิเจอรแบบเอาทเล็ตซึ่งเปนชอง
ทางการจําหนายที่มีมากที่สุด (ประมาณรอยละ 50 ของชองทางจําหนายทั้งหมด) 
 
ประเทศฝรั่งเศส 
 
 ขนาดของตลาดเฟอรนิเจอรในป 2548 ประมาณ 9,000 ลานยูโร โดยมีมูลคาการนําเขา
เฟอรนิเจอร ประมาณ 3,600 ลานยูโร หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของการนําเขา
ของสหภาพยุโรปทั้งหมด โดยลูกคาในประเทศฝรั่งเศสมีการอุปโภคเฟอรนิเจอรเฉลี่ย 199   ยูโร
ตอคน ตอป หรือสูงเปนอันดับที่ 12 ของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  
 

จากรายงานวิจัยตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศฝรั่งเศส (CBI Market Survey) ขนาดของ
ตลาดเฟอรนิเจอรมีแนวโนมที่จะเติบโตสงูขึ้น เน่ืองจากนโยบายการลดอัตราภาษีมูลคาเพิม่ใน
อุตสาหกรรมการกอสรางและปรบัปรุงทีพั่กอาศัย จากรอยละ 19.5 เหลือรอยละ 5 อีกทั้งมี
แนวโนมจะเตบิโตจากปจจัยความนิยมการมีที่พักอาศัยแหงที่สองบริเวณชานเมือง ของคน
ฝรั่งเศสและคนตางประเทศที่อาศัยอยูในฝรั่งเศส   รูปแบบของเฟอรนิเจอรที่มีใหเลือกในราคาที่
สามารถซื้อไดมากขึ้น   ผลกระทบของแฟชั่นที่ทําใหลกูคาวัยหนุมสาวเปลีย่นเฟอรนิเจอรเร็วขึน้  
และความตองการเฟอรนิเจอรที่เพ่ิมขึ้นของกลุมคนชราที่มีอายุมากกวา 60 ป ซ่ึงเปนประชากร
กลุมใหญสดุของประเทศ 

 
สําหรับผลติภัณฑเฟอรนิเจอรที่ไดรับความนิยม ไดแก เกาอ้ีนวม ชุดหองนั่งเลนและ

รับประทานอาหาร และชุดหองครัว ตามลําดับ โดยชองทางการจําหนายมากที่สุด ไดแก รานคา
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ที่เปนลักษณะของแฟรนไชส (รอยละ 30) รานคาประเภท Chain Store (รอยละ 29) และรานคา
ทั่วไป (รอยละ 13) ตามลําดับ 

 

3.2 คูแขงที่สําคัญในตลาดสงออก 
 

จากหัวขอที ่ 3.1.2 เห็นไดวา ประเทศที่เปนคูแขงสําคัญในการสงออกเฟอรนิเจอรไม 
ไดแก จีน และเวียดนาม โดยมีรายละเอียดกลยุทธการทําตลาดของแตละประเทศ ดังน้ี 

 

3.2.1 ประเทศจีน 
 
ประเทศจีนเปนผูผลิตและสงออกเฟอรนิเจอรไมที่สําคัญของโลก แตเดิมประเทศจีนใช

ประโยชนจากทรัพยากรปาไมซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอร ซ่ึงจีนมีพ้ืนที่ปาไม 9.33 
ลานตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 14 ของพื้นที่ในประเทศ ตอมาทางรัฐบาลจีนประกาศ
หามตัดไมในประเทศตั้งแตป 2541 ทาํใหจีนตองมีการนําเขาวตัถุดิบไมจากตางประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ออสเตรเลีย ประเทศในทวีปแอฟริกา และประเทศในทวีปอเมริกาใต 

 
แหลงผลิตเฟอรนิเจอรที่สําคัญ (ธาน ี ชัยวัฒน, คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย) ไดแก เขตพื้นที่ชายฝงตะวันออก เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกจิที่สูง สะดวก
ตอการขนสง และมีอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและแปรรูปไม อยูใน
พ้ืนที่ดังกลาวเปนจํานวนมาก แหลงผลติที่สําคัญ ไดแก กวางตง (สัดสวนการผลิตรอยละ 30 
ของการผลิตทั้งหมด) ฝูเจ้ียน (สัดสวนการผลิตรอยละ 21.5 ของการผลิตทั้งหมด) และเจอเจียง
(สัดสวนการผลิตรอยละ 18 ของการผลิตทั้งหมด) นอกจากนี้จีนยังเปนตลาด Re-Export 
เฟอรนิเจอรที่สําคัญ จึงมีการลงทุนรวมในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรจากตางประเทศเปนจํานวน
มาก เฟอรนิเจอรยี่หอที่มีชื่อเสียง ไดแก Taisheng, Yunshitong, Zhende, Dayi, Dingsheng, 
Zhenxing และ Fubao ซ่ึงมีการผลิตในกวางตงทั้งหมด  

 
นอกจากประเทศจีนจะไดเปรียบในเรื่องของคาแรงในการผลิตที่มีราคาถูก กลยทุธทีท่ํา

ใหจีนมีปริมาณการสงออกเฟอรนิเจอรที่เติบโตอยางรวดเร็ว ไดแก 
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(1.) มีการรวมลงทนุกับผูประกอบการจากตางประเทศ  
(2.) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งการออกแบบและการผลติ เห็นไดจากประเทศจีนมีการนําเขา

เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยอยางตอเน่ือง 
(3.) มีการเขาเจาะตลาดในหลายสวน ตั้งแตตลาดมวลชน (Mass Market) ที่มีจํานวนการซื้อ

ที่มาก จนถึงตลาดระดับบน (Hi-End Market)   
(4.) มีการสงเสริมการขายโดยการเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติอยางตอเน่ือง 
 

3.2.2 ประเทศเวียดนาม 
 
จากรายงานสถิติการสงออกของประเทศเวียดนาม (Vietnam News Agency) พบวา

ประเทศเวียดนามสงออกเฟอรนิเจอรไม เปนสินคาสงออกดานอุตสาหกรรมลําดับที่ 6 รองจาก
นํ้ามันดิบ เสื้อผาและสิ่งทอ รองเทา อาหารทะเล และขาว โดยมีการตั้งเปาหมายการสงออก
ผลิตภัณฑไมใหไดมูลคา 5 พันลานดอลลาร สรอ. ภายใน 10 ป 

สาเหตุที่ทําใหอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของเวียดนามเตบิโตขึ้นอยางรวดเร็ว5 เน่ืองจาก
เวียดนามนํานโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกจิมาใชในป 2539 โดยรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการ
สงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ แมในระยะแรกๆ การลงทุนในเวียดนามดูไมคึกคัก
นัก แตรัฐบาลเวียดนามก็พยายามปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุน FDI มากขึ้น อาทิเชน การแกไข
กฎหมายการลงทุนในป 2543 ที่อนุญาตใหตางชาติลงทุนได 100% และสามารถเขาควบรวม 
หรือซ้ือบริษัททองถิ่นไดโดยงาย 

แตที่สงผลใหเกิดการลงทุนอยางแทจริง ไดแก การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยระบบ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลฉบับในป 2547 กําหนดใหบริษัทตางชาติ และบริษัทเวียดนาม เสียภาษีใน
อัตราเดียวกัน คือ 28% ของกําไร และแกไขใหผูประกอบการตางชาติสามารถโอนกําไรกลับ
ประเทศ โดยไมตองเสียภาษีการโอน ทําใหการลงทุนจากตางประเทศหลัง่ไหลเขาไปใน
เวียดนามอยางตอเน่ือง จากมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 13,000 ลานดอลลาร สรอ. 
ในป 2543 เพ่ิมขึ้นกวา 10 เทาตวัเปน 17.5 พันลานดอลลาร ในป 2550 โดยเปนการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด คิดเปนสัดสวนถึง 45% ของมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ทั้งหมด 

                                                 
5  ผศ.มณฑา ตั้งหลักมงคล, กรุงเทพธุรกจิ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
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อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบริษัทตางประเทศทยอยเขาไปลงทุน
อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะนกัลงทุนจากไตหวัน ซ่ึงสวนใหญเปนอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม ทั้งน้ี
เพราะเวียดนามเปนประเทศที่มีแรงงานจํานวนมาก โดยแรงงานเวียดนามจัดวาเปนแรงงานที่มี
คุณภาพ เรียนรูเร็ว มีทักษะดานงานที่ตองการรายละเอียดสูง เหมาะกับอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรไม 

นอกจากนี้ คาแรงในเวียดนามกจั็ดวาต่ําที่สุดในกลุมประเทศที่ผลติเฟอรนิเจอรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ประกอบกับเศรษฐกิจที่เจริญเตบิโตอยางรวดเรว็ โครงสราง
พ้ืนฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นมารองรับการเมืองที่ม่ันคง ตลอดจนการสงเสริมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
อยางจริงจังของรัฐบาลเวียดนาม ยิ่งเปนปจจัยดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหเขาไปใน
อุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตเพ่ือสงออกที่ทยอยยายฐานการผลิตเขาไปในเวยีดนาม 
เพ่ือใชความไดเปรียบดานตนทุนการผลติต่ํา และสิทธปิระโยชนทางการคาที่เวยีดนามไดรับ 

ในปจจุบันเวียดนามมีบริษัทตางชาติและบริษัทรวมทุนในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
ซ่ึงเนนการผลิตเพ่ือสงออกประมาณ 60 บริษัท เงินลงทุนจากตางประเทศรวม 185 ลานดอลลาร 
สรอ. โดยสวนใหญมาจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ไดแก ไตหวัน ญ่ีปุน สิงคโปร และ
มาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีบริษัทใหญๆ จากแถบสแกนดิเนเวียและสหรัฐอเมริกาที่เขาไปลงทุน
ในเวียดนาม ทําใหอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเพ่ือการสงออกของเวียดนามเติบโตอยางรวดเร็ว 

ที่จริงแลว เวียดนามมีผูผลิตเฟอรนิเจอรภายในประเทศอยูแลว เม่ือมีการลงทุนของ
บริษัทตางประเทศเกิดขึ้นอีก ยอมทําใหมีการใชแรงงานและวตัถดิุบมากขึ้น ในดานแรงงาน
เวียดนามยังมีอีกมาก ในดานวัตถุดิบสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงรัฐบาลยกเวนไมเกบ็
ภาษี จึงไมมีปญหาแยงแรงงาน และวัตถุดิบ แตกลบัทําใหการนําเขาและการคาวตัถุดิบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบหลัก คือ ไมแปรรูป เติบโตและพัฒนาขึ้นตามความตองการของ
อุตสาหกรรม ผูผลิตทองถิ่นของเวียดนามจึงไดรับประโยชนดังกลาวไปดวย 

นอกจากนี้ การรวมทุนของเวียดนามกับตางชาติ ที่ลวนแตเปนบรษิัทที่มีประสบการณ
ในการผลิตเฟอรนิเจอร ยังทําใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการบริหาร
จัดการใหแกผูประกอบการเวียดนาม สงผลตอการพัฒนาการอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของ
เวียดนามอยางรวดเร็ว โดยผูผลิตเฟอรนิเจอรไมของเวียดนามมุงที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอรใหมีมูลคา สามารถขายไดในราคาที่สูงขึน้กวาในปจจุบัน 
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3.3 สายโซอุปทานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 
 

 
 

รูปที่ 3-2 สายโซอุปทานของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
ที่มา จากการวิเคราะหของคณะวิจัย 
 
 จากรูปที่ 3-2 แสดงใหเห็นถึงสายโซมูลคาของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม โดยเริ่มตน
จากอุตสาหกรรมตนน้ําอยางผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบ อาทิเชน  
 
- อุตสาหกรรมปาไม/ผูจัดหาไม ในอดีตจะเปนไมที่นํามาผลิตเปนเฟอรนิเจอรจะเปนไม
เน้ือแข็ง เชน ไมสัก ไมประดู เปนตน จนกระทั่งป 2532 ทางรัฐบาลมีนโยบายปดปา ทําให
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของวัตถุดิบจากไมเน้ือแข็งเปนเปนไม

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ในประเทศ 

ผูผลิตเฟอรนิเจอร 

ผูจัดจําหนายเฟอรนิเจอร 

สงออก 

อุตสาหกรรมสนับสนุน เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา เปนตน 

ผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบ 
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เน้ือออน เชน ไมยางและไมฉําฉา เปนตน และไมแผนเรียบ เชน Particle Board, MDF Board 
และไมอัด เปนตน ซ่ึงไมเน้ือออนที่นิยมมากที่สุด ไดแก ไมยางพารา โดยหนวยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปาไม ไดแก ผู จําหนายเมล็ดหรือกลาพันธุไม หนวยงานดาน
ชลประทาน และผูผลิตเครื่องจักรที่ใชในการตัดไม  
 
- อุตสาหกรรมแปรรูปไม ไมที่ตัดแลวจะถูกนําสงไปยังโรงงานแปรรูปไม จะแบงเปน 
2 ประเภท คือ โรงงานแปรรูปไม   และโรงงานทําไมแผนเรียบ  โดยโรงงานแปรรูปไมเน้ือออน
จะนําไมมาแปรรูปโดยผานกระบวนการตางๆ ไดแก การคัดและเรียงไม  การเลื่อย การอัดน้ํายา 
และการอบแหง เปนตน  สําหรับโรงงานทําไมแผนเรียบ จะมีกระบวนการแปรรูปที่ซับซอนกวา 
ไดแก การห่ันเศษไม การตีเยื่อไม การอบ คลุกกาว การอัดแผน การตัดแผนใหญ การผึ่ง การ
ขัด และการตัดแผนยอย โดยหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแปรรูปไม ไดแก ผู
จําหนายสารเคมีที่ใชในการแปรรูปไม และผูผลิตเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปไม  
 
 จนกระทั่งถึงกระบวนการกลางน้ํา  ไดแก  ผูผลิตเฟอรนิเจอร  ไมที่ผานการแปรรูปจะ
ถูกสงเขาโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร ที่มีทั้งแบบผลิตเพ่ือการทําบิลทอินและผลิตแบบสําเร็จรูป ซ่ึง
จะกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร ไดแก การออกแบบ การไสปรับสี่หนา การขึ้นรูป การประกอบ 
การทําสี การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุหีบหอ และการเตรียมเพ่ือจัดสง โดยหนวยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร ไดแก หนวยงานดานการออกแบบ
เฟอรนิเจอร ผูจําหนายสารเคมีที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร เชน สี กาวประสาน เปนตน ผู
จําหนายอุปกรณและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร เชน น็อต  สกรู เครื่องไส เครื่องพน
สี เปนตน หนวยงานที่ตรวจสอบดานคุณภาพ  และผูจัดสงเฟอรนิเจอร 
 
 และทายสุด เฟอรนิเจอรที่ผานกระบวนการผลิตเสร็จเรียบรอยแลว จะทําการจัดสงไปยัง
ผูจัดจําหนายซึ่งถือวาเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของสายโซอุปทานนี้  โดยชองทางการจําหนาย
แบงออกเปนตลาดในประเทศและตลาดสงออก โดยชองทางการจําหนายหลักสําหรับตลาดใน
ประเทศ ไดแก ผูคาสง ผูคาปลีก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย (ผูคาสงอาจจะเปนผูจําหนาย
ใหแกลูกคาที่เปนบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย)  สําหรับผูผลิตเฟอรนิเจอรรายใหญมักจะมีราน
จําหนายสินคาเฉพาะของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชองทาง สวนการสงออกนั้นมักจะทําการ
สงออกไปยังรานจําหนายที่เปนสาขาในตางประเทศ สงตามคําสั่งซ้ือของลูกคา และสงผาน
ตัวแทนจําหนาย (Intertrader) 
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 จากผลการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการในสายโซอุปทานอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร พบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
เปนไปใน 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกเปนลักษณะของผูประกอบการรายใหญ ที่มีบทบาท
ครอบคลุมในทุกสวนของสายโซอุปทานอยางครบวงจร อีกลักษณะหนึ่ง จะเปนลักษณะของ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงยังคงตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกใน
สายโซอุปทานเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ผูผลิตเฟอรนิเจอรขนาดเล็กซึ่งไมมีศักยภาพเพียง
พอที่จะเปดรานจําหนายเปนของตัวเอง จะใชวิธีการขายผานรานคาเฟอรนิเจอรตางๆ               
เปนตน โดยมีรายละเอียดของแตละสมาชิกในสายโซอุปทาน ดังตอไปน้ี 
 

3.3.1 ผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบ 
 
 อุตสาหกรรมปาไม/ ผูจัดหาไม 

 
ไมที่เปนวตัถดิุบหลักในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

ไดแก 
  

(1.) ไมเน้ือแข็ง  เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอรไมเน้ือแข็ง ที่มีสัดสวนในการ
ผลิตประมาณรอยละ 15 ของเฟอรนิเจอรไมทั้งหมด ไมเน้ือแข็ง ไดแก ไมประดู ไมสัก ไมแดง 
ไมมะคา และไมโอค เปนตน ไมประเภทดงักลาวสวนใหญนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน เชน 
พมา ลาว และมาเลเซีย เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 3-7 เน่ืองจากประเทศไทยมนีโยบายปดปา
ตั้งแตป 2532 
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หนวย: บาท 

 
ตารางที่ 3-7 แหลงนําเขาไมที่สําคัญของไทย ป 2549 

ที่มา ขอมูลจากกรมศุลกากร ทําการรวบรวมโดยคณะวิจัย 
 
(2.) ไมเน้ือออน ไดแก หวาย ไมยางพารา ตลอดจนไมไผชนิดตางๆ และไมแผนเรยีบที่ทํา
ดัดแปลงจากเศษไมยางพารา เชน Particle Board และ MDF เปนตน โดยเฟอรนิเจอรไมที่ผลิต
จากไมเน้ือออนกวารอยละ 60 ทําจากไมยางพารา ซ่ึงลักษณะเดนของไมยางพารา คือ มีสีขาว
นวล เน้ือไมมีลวดลายสวยงาม จึงทําใหเปนที่ยอมรับของตลาดตางประเทศจนมีชื่อเรียกอีกอยาง
หน่ึงวา ไมสักขาว (White Teak)  
 
 อุตสาหกรรมแปรรูปไม 

 
 อุตสาหกรรมแปรรูปไมในการวิจัยครั้งน้ี หมายความถึง อุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการ
หลักที่เกี่ยวกบัการเลื่อยไม และไสไม ทั้งประเภทเคลือ่นที่ซ่ึงทํางานในปา และทีอ่ื่นๆ การเลื่อย
ไมซุงเพ่ือทําเปนไมทอน ไมแผน ไมกระดาน การฝาน การลอกหรือถากไมทอนซุง การไสไม 
การทําลิ้น ทาํรองไม รวมถึงการอัดน้ํายาไม การถนอมเนื้อไมดวยสารเคมีหรือวสัดุอ่ืนๆ และ
การอบไมในเตาอบ  
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท พมา ลาว มาเลเซีย 
ไมสัก (HS 4403490105) 2,631,912,587 57,264,217 37,835,443 
ไมกระบาก (HS 4403990039) 4,162,585 - 84,785,925 
ไมเต็ง-รัง (HS 4403990041) 2,758,879 428,237 - 
ไมอ่ืนๆ (HS 4403990909) 241,521,688 116,809 385,187,863 
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รูปที่ 3-3 โรงงานแปรรูปไม 
ที่มา สมาคมโรงเลื่อยจักร 
  
 โครงสรางของอุตสาหกรรมแปรรูปไม (โครงการศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด
สําหรับ Plastic Wooden, คณะพาณิชยศาสตร ม.ธรรมศาสตร) แบงตามวัตถุดิบหลัก คือ ไมที่
ใชในการผลิต ออกเปน 2 ประเภท คอื โรงงานแปรรูปไมยางพาราซึ่งมีสัดสวนรอยละ 85 ที่
เหลือเปนโรงงานแปรรูปไมเน้ือแข็งและไมเน้ือออนอ่ืนๆ ซ่ึงไมสามารถแปรรูปไมยางพาราได 
ตามขอกําหนดของใบอนุญาตโรงเลื่อย 
 
  จากสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบวา เม่ือสิ้นป 2550 
ประเทศไทยมโีรงงานแปรรูปไมจํานวนทัง้สิ้น 4,502 แหง  (ISIC 03401-03406 ไมรวมโรงงานที่
ทํากิจการเผาถานไม) มีจํานวนเงินลงทนุทั้งสิ้น 62,803 ลานบาท และการจางงาน 102,538 คน 
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อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา 
 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตน วตัถุดิบไมที่นํามาแปรรูปเปนเฟอรนิเจอรมากกวา
ครึ่งหน่ึงมาจากไมยางพารา รายไดรวมของอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราในป 25496 มีมูลคา 
27,825 ลานบาท แบงเปนไมแปรรูป AB ซ่ึงใชเปนวัตถุดิบสําหรับทําเฟอรนิเจอร จํานวน 
2,378,660 ลบ.ม. มูลคา 21,420 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 77 ของมูลคารวมอุตสาหกรรม    
แปรรูปไม) ไมแปรรูป C สําหรับใชทําแผนแพลเลท จํานวน 594,665 ลบ.ม. มูลคา 3,465 ลาน
บาท (สัดสวนรอยละ 12.5 ของมูลคารวมอุตสาหกรรมแปรรูปไม) ปกไมเลื่อย จํานวน 2.1 ลาน
ตัน มูลคา 2,415 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 8.6 ของมูลคารวมอุตสาหกรรมแปรรูปไม) และ       
ขี้เลื่อย จํานวน 525,000 ตัน มูลคา 525 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 1.9 ของมูลคารวม
อุตสาหกรรมแปรรูปไม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย 
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กระบวนการแปรรูปไมยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สวนยางพารา 

การคัดไม 

ไมดี ไมเสีย 

เลื่อยเปดปก 

การอัดนํ้ายา 

การอบไมเพื่อกําจัดความชื้น 

ทําการไสหนาไม 

ตัด/ฟน และขนสง

สงใหโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร 

ตรวจสอบคณุภาพ 
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รูปที่ 3-4 กระบวนการแปรรูปไมยางพารา 
ที่มา หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน บมจ.แฟนซีวูด อินดัสเตรียล  
 จากรูปที่ 3-4 กระบวนการแปรรูปไมยางพารา เริ่มจากการตัดไมยางพาราจากสวน
ยางพารา ซ่ึงจะทําเมื่อตนยางมีอายุ 20-30 ป เม่ือตัดไมยางพาราแลว ชาวสวนยางจะปลูกขึ้นมา
ทดแทนใหม หลังจากนั้นจะทําการขนสงไมที่ตัดมายังโรงงานแปรรูปไม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-5 ไมยางพาราที่ผานกระบวนการตัด รอการขนสงไปยังโรงงานแปรรูป 
 
 ไมทอนยางพาราที่ตัดมาจะมีความยาวในชวง 1 – 1.3 เมตร เม่ือบรรทุกมาสงที่โรงงาน
แปรรูปจะตองมีการชั่งหรือวัดปริมาตรดังรูปที่ 3-6 แลวถูกเทกองรวมกันสําหรับเลื่อยเปดปก 
การกองไมสวนมากจะกองไมเปนระเบียบดังรูปที่ 3-7 โดยจะกองทับซอนกันเปนชั้นๆ มีเพียง
บางโรงงานเทานั้นที่มีการจัดเรียงไมทอนยางพารากอนที่จะนําเขาไปเลื่อยเพื่อเปดปกไมอยาง
เปนระเบียบ ซ่ึงการจัดเรียงดังกลาวนี้จะทําใหการเลื่อยไมทําไดรวดเร็วขึ้นกวาการจัดเรียงที่ไม
เปนระเบียบ สําหรับการคัดไม จะตองทํากอนที่จะเขากระบวนการเลื่อย โดยจะมีการคัดแยกไม
กอนตามขนาด การคัดแยกไมจะคัดแยกเปนไมดี และไมเสีย หรือที่เรียกกันวา “เฝอไม” ไมที่
เสีย แตก หรือเปนเชื้อราจะถูกนําไปทําเปนลัง สวนไมดีจะนําไปแปรรูปเพ่ือผลิตเปนเฟอรนิเจอร
ไม  
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รูปที่ 3-6 การชั่งหรือวดัปริมาตรไม กอนสงเขาโรงงานแปรรปู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-7 การจัดเรียงไมที่ไมเปนระเบียบ ในโรงงานแปรรูปไม 
 
 ไมทอนยางพาราที่ตัดจากสวนไมเกิน 72 ชั่วโมง จะเขาสูกระบวนการเลื่อยเพ่ือเปดปก
บนไม เพ่ือปองกันไมใหเกิดการทําลายจากเชื้อราและแมลงที่จะทําลายเนื้อไม โดยนําไมที่
คัดเลือกมาวางบนสายพานเปดปกและสายพานซอย ดังรูปที่ 3-8 
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รูปที่ 3-8 การเลื่อยเปดปกไม 
 

 การเลื่อยนั้นสวนใหญใชแรงงานคนเปนหลัก เน่ืองจากไมยางพาราสวนใหญมีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 6-10 น้ิว และเปนไมทอนสั้น มีความยาว 1 – 1.3 เมตร การเลือ่ยเปดปกของ
บางโรงงานจึงไมใชรถปอนไมซุง แตจะใชแรงงานคนแทน นอกจากนั้นบางโรงงานจะใชเลื่อย
เพียง 1 ตัว ทําการเลื่อยทัง้สองประเภทอยูดวยกัน คอื ทั้งทําหนาที่เลื่อยเปดปกและซอยเปนไม
แปรรูปในเครือ่งเดียวกัน 
 
 โรงเลื่อยไมยางพาราจะเลื่อยใหมีความหนา ½ - 1 ¾ น้ิว แตสวนใหญจะเลื่อยใหมีความ
หนา 1 น้ิว เพ่ือใชในการทาํเฟอรนิเจอร สําหรับหนากวางนั้นจะเลือ่ยใหมีความกวางอยูในชวง 
1-5 น้ิว แตนิยมเลื่อยใหมีขนาดหนากวาง 2-4 น้ิว สวนความยาวมี 2 ขนาด คือ ขนาดยาว 1 
เมตร และ 1.3 เมตร สวนใหญโรงงานจะมีการเลื่อยไมเผื่อทั้งความหนาและความกวางเผื่อไว
ดานละ 1/8 – ¼ น้ิว 
 
 ไมยางที่ผานกระบวนการเลื่อยแลว จะนํามาไปผานกระบวนการอัดน้ํายาเขาไปในเนื้อ
ไมดวยวธิีสูญญากาศ โดยใชเวลา 1½ - 2 ชั่วโมง  โรงงานขนาดเล็กมักใชวธิีการอาบน้ํายาโดย
การแชไมลงในบอเก็บนํ้ายา ซ่ึงไมสามารถรักษาคุณภาพเนื้อไมไดดีเทาวิธสีูญญากาศ  นํ้ายา
เคมีที่ใชในการอัดเขาไปในเนื้อยางพารานั้น จะมีสวนผสมคลายๆกัน บางโรงงานอาจจะเพิ่ม
สารเคมีบางอยางเขาไปเพือ่ใหไมมีสีขาวอมเหลือง แตนํ้ายาเคมีหลักที่ใช คือ Boron (Boraxyl 
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Boric Acid)  Tri Butyl (Tin Oxide)  Chlordance  และ Pyrethrin โดยสารเคมีดังกลาวมี
คุณสมบัติในการปองกันเชื้อราไดดี และยังสามารถปองกันมอดและแมลงที่กินไมไดดี  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-9 การอัดนํ้ายาไมยางพารา โดยวิธีสญูญากาศ 
 
 ไมยางที่ผานกระบวนการอดัน้ํายาแลว จะเขาสูกระบวนการอบเพื่อกําจัดความชื้นเพ่ือ
ทําใหเน้ือไมแหงดังรูปที่ 3-10 เน่ืองจากไมยางพารามีความชื้นสูง ลกัษณะการอบจะเปนแบบใช
ไอนํ้า โดยจะใชนํ้าสงไปตามทอ บางโรงงานจะใชเครือ่งควบคุมแบบอัตโนมัติ และใชตารางการ
อบไมยางพาราเพื่อควบคุม แตโรงงานสวนใหญจะไมมีตารางอบไม แตจะอบโดยอาศัย
ประสบการณซ่ึงจะอบใหเหลือความชื้นรอยละ 8-10 ปกติการอบไมจะใชเวลา 7-15 วัน แตถาไม
ยางพารามีความหนาถึง 2 น้ิว จะใชเวลาการอบ 10-12 วัน การอบไมจะทําใหไมหดตัว  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-10 กระบวนการอบไมยางพารา 
 
 ไมยางพาราแปรรูปที่ผานกรรมวิธีการอบดังรูปที่ 3-11 จะนํามาเขาเครื่องไสใหเรยีบทั้ง
สี่ดาน จัดและตัดขนาดของไมตามตองการโดยตัดสวนที่มีตาไมออก ทําใหมีขนาดที่แตกตางกนั
ไป มีความยาวประมาณ 30-60 เซนตเิมตร เครื่องไสเรียบสี่หนาจะใชเทคโนโลยีอันทันสมัย 
สามารถไสเรยีบพรอมกันทั้งสี่หนา ไมที่ผานการไสเรียบรอยแลวเปนไปดังรูปที่ 3-12 
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รูปที่ 3-11 ไมที่ผานกระบวนการอบแลว 
 
   
 
 
 
 

รูปที่ 3-12 ไมที่ผานกระบวนการไสเรียบสี่หนาแลว 
 
 เม่ือนําไมมาไสหนาเรียบรอยแลว กอนนําไปผลิตเปนเฟอรนิเจอร จะตองมีการ
ตรวจสอบคุณภาพไม เพ่ือตรวจสอบวา นํ้ายาเคมีที่อัดซึมเขาไปในเนื้อไม มากนอยเพียงใด 
จําเปนตองตรวจสอบ ไมทกุเตาอบ โดยใชวธิีสุมตวัอยางดวย การเลือกหยิบมาตรวจ 2-3 ชิ้น 
(ในแตละมุมของเตาอบ) เพ่ือตรวจดูวาน้ํายาเคมี ทีอั่ดเขาไปในเนื้อไมยางพารา ที่อบแหงแลว 
นํ้ายาซึมเขาไปอยูในเนื้อไมมาก หรือนอย เพียงพอที่จะปองกันเชื้อรา และแมลงทําลายเนื้อไม
ไดดี พอตามความตองการ หรือไม โดยวิธีการใชสารเคมีในการตรวจสอบ  
 
 สารเคมีที่ใชกนัเปนสวนมากมี ดังน้ี 
- ผงโครมอาซุรอล เอส (Chrome Azurol S Powder) 0.5 กรัม 
- แอนไฮดรัส โซเดียม อาซีเตท (Anhydrous Sodium Acetate) 0.5 กรัม 
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- นํ้ากลั่นบริสุทธิ์ (Distilled Water) 100 มิลลิลติร 
 
 นําสารเคมีทั้ง 3 ผสมในขวดที่มีฝาปดมิดชิด ใชพูกันจุมนํ้ายาดังกลาวทาที่หัวไม หรือไส
ไมกอน แลวทาที่บริเวณใดของไมก็ได (สาเหตุทีใ่หทาหัวไม เพราะเม่ือตัดหัวไมทิ้ง ไมทอนน้ัน
ยังนํามาทําประโยชนอยางอ่ืนได) เม่ือทาน้ํายาทดสอบบริเวณที่ตองการ ปลอยไมทิ้งไวประมาณ 
5 นาที สังเกตไมบรเิวณที่ทาน้ํายาทดสอบ จะเปลีย่นเปนสีมวงยิ่งเปนสีมวงเขมมาก เทาใด 
หมายถึง นํ้ายาเคมีที่เราอัดเขาไปในเนื้อไดซึมเขาไปในเนื้อไมมากเทานั้น 
 
 การตรวจสอบคุณภาพของไมอีกอยางหนึ่ง คือ การทดสอบความชื้นของไม เครื่องมือที่
ใชวัดความชืน้ในไม  ใชเครื่องมือ 3 ชนิด ไดแก 
 
(1.) เครื่องวัดความชื้นชนิดที่ใชตะปตูัวเดียว วิธีการวัด ตอกตะปู 1 ตัว ลงไปใน เน้ือไม 

ความชื้นที่มีอยูในไม จะผานตะปูเขาไปทีม่าตรวัดความชื้น เข็มจะเคลื่อน ไปตามตัวเลข
บอกระดับความชื้นในไม 

(2.) เครื่องวัดความชื้นชนิดที่ใชตะปู 2 ตัว วิธีการวัด ตอกตะปู 2 ตัว ลงไปในเน้ือไม 
ความชื้นในไมจะผานตะปทูั้ง 2 ตัว เขาไปในเครื่องวัด เพ่ือบอกตัวเลขระดับความชื้น 
เชนเดียวกบั เครื่องวัดแบบตะปตูัวเดียว 

(3.) เครื่องวัดความชื้นแบบดิจิตอล วิธีการวัด วัดไดเฉพาะไมที่ไสเรียบแลว ใชเครื่องทาบลง 
ไปบนผิวหนาไมที่จะวัด กดใหแนบสนิทกับไม ตัวเลขบนเครื่องวัดจะขึ้น-ลงอยูประมาณ 
1 นาที จึงหยุดนิ่งแสดงถึงระดับความชื้นในไม 

 
 ไมที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวควรนําไมเก็บไวในที่แหง มีหลังคา อากาศถายเทได
สะดวก เพ่ือรอการจําหนายใหผูผลิตเฟอรนิเจอรตอไป 
 
อุตสาหกรรมแปรรูปไมแผนเรียบ 
 
 ไมแผนเรียบ ไดแก Particle Board    MDF Board (Medium Density Fiber Board) 
และไมอัด ถือไดวาเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งในการผลิตเฟอรนิเจอรของไทย 
เน่ืองจากผูผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารามักจะใชแผน Particle Board หรือแผน MDF Board 
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ผสมอยูดวย โดยเฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุดังกลาวสามารถใชแทนเฟอรนิเจอรจริงไดเกือบ
สมบูรณ  
 
แผน MDF หรือแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง 
 
 ปจจุบันการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมอัดคอนขางจะมีปญหาดานวัตถุดิบ จึงมีการนําแผน 
MDF มาใชแทน ทําใหความตองการใชมีการขยายตวัเพ่ิมขึ้นอยางมากถึงปละ 220,000 ลบ.ม. 
ปจจุบันมีผูผลติแผน MDF ในประเทศไทยอยูหลายราย สวนใหญผลิตเพ่ือการสงออก เน่ืองจาก
แผน MDF สามารถรับนํ้าหนักไดประมาณ 640 กิโลกรัมตอ ตร.ม. จึงเหมาะที่นํามาใชเปน
สวนประกอบในเฟอรนิเจอร 
 
 แผน MDF จัดเปนผลิตภัณฑประเภทแผนใยไมอัด ที่ไดจากการนําเสนใยของไมหรือพืช
ที่มีเสนใย เชน ยูคาลิปตัส ยางพารา ชานออย และปอ เปนตน ซ่ึงปจจุบันแผน MDF รอยละ 70 
ผลิตจากไมยางพารา มาผสมกับสารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) แลวจึงอัดใหเปน
เน้ือเดียวกัน และมีความหนาแนนสูงเทากันตลอดทั้งแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-13 แผน MDF 
 
 แผน MDF แบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะความหนาแนน ไดแก   
(1.) MDF ชนิดอัดแนน 
(2.) MDF ชนิดอัดไมแนน 
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 สําหรับ MDF ที่นิยมใชในปจจุบันเปนประเภทอัดแนน ไดแก ไมอัดแข็ง (Hard Board) 
และประเภทอัดแนนปานกลาง เน่ืองจากมีคุณสมบัติใกลเคียงไมธรรมชาติ สามารถตัด ตกแตง 
ตอกตะปู แตงขอบ และทํารองลิ้นได โดยแผน MDF มีกระบวนการผลิต ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมสดขนาด 3–6 น้ิว 

นําไปทําเฟอรนิเจอร 

ตัดขนาดตามความตองการ 

ไดแผน MDF ขนาดใหญ 

ปอกเปลือกโดยการกระเทาะ 

อัดดวยความรอน 

นํามาโรยใหทั่วตลอดแนวความยาว 

สับหยาบ 

ตมดวยไอน้าํความดันสงูเพื่อใหน่ิม 

บดขยี้ไมดวยเครื่อง Refiner 

ผสมกาวและสารเคม ี

อบใยใหแหงดวยลมรอนจนไดเปนเสนใยบางๆ 
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รูปที่ 3-14 กระบวนการผลิตแผน MDF 
ที่มา โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมสาขาไมและเครื่องเรือน, คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 แผน MDF ทีผ่ลิตไดจะนํามาปดผิว โดยการปดผิวทําได 2 วิธี คือ การปดดวยไมยาว ที่
ไดมาจากไมทอน ทําใหมีลักษณะภายนอกเหมือนไมธรรมชาติ อีกวิธีสามารถทําโดยการปดดวย
วัสดุปดผิวตางๆ เชน แผนพีวีซี กระดาษเมลามีน เปนตน ซ่ึงจะไดสีและลวดลายที่สวยงาม 
 
แผนปารติเกิล้ (Particle Board) 
 
 แผน Particle เปนวสัดุอีกประเภทที่นิยมนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอร 
โดยมีความตองการใชในประเทศประมาณ 520,000 ลบ.ม.ตอป หรือคิดเปนรอยละ 40 ของ
กําลังการผลิตทั้งหมด โดยอีกรอยละ 60 เปนการสงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3-15    แผน Particle Board 
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 แผน Particle เปนผลติภัณฑที่ไดจากไมยางพาราเชนเดียวกับแผน MDF ตางกันที่แผน 
Particle ไดจากการนําไมชิ้นเล็กๆ มาอัดติดกันดวยสารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) 
โครงสรางของแผน Particle ชั้นบนและชั้นลางจะเปนชิ้นไมละเอียด สวนชั้นกลางจะเปนชิ้นไม
หยาบ ทําใหแผน Particle ไมเหมาะกับการยึดติดดวยตะปู และไมสามารถตกแตงขอบหรือทํา
ลิ้นรองบนผิวได สวนใหญนิยมนําไปผลิตเฟอรนิเจอรแบบถอดประกอบได (Knock-Down 
Furniture) ซ่ึงมีความคงทนประมาณ 2-3 ป 
  
 แผน MDF มีความแข็งแรงมากกวาแผน Particle และสามารถผลิตไดบางถึง 2.6 
มิลลิเมตร แผน MDF จึงเขาโคงไดดีกวาแผน Particle จึงนิยมใชแผน MDF ในการผลิต
เฟอรนิเจอรที่มีความแข็งแรงและสวยงาม  
 
 การผลิตแผน Particle จะใชกิ่งกานของไมยางพารารอยละ 70 สวนที่เหลือเปนเศษไมที่
ไดจากโรงเลื่อย การผลิตนัน้จะนําไมยางชิ้นเล็กๆ มาอัดติดกันเปนแผนโดยใชกาวเปนสารยึด
เกาะ และอัดน้ํายาเพื่อปองกันแมลงและปลวก และทําการปดผิว ซ่ึงสรุปเปนขั้นตอนไดดังน้ี 
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ไมขนาดเล็กซ่ึงเปนกิ่งกานของไมยางพารา (ตองเปนไมสด ไมขึ้นรา) 

นํามาทําการหั่นหยาบ 

ตีใหเปนยาง (Wet Flake) 

นํามาอบแหง 

คัดแยกสวนท่ีใชเปนไสและผิว สวนผงใชเปนเชื้อเพลิงในการอบแหง 

คลุกกาว 

โรยเปนชั้นต้ังแตผิวดานลาง ไส และผิวดานบน 

อัดดวยความรอนอุณหภูมิ 180-200°C ดวยความดัน  

ตัดขนาดความยาวเปนแผนใหญ  

ผึ่งใหแหง 2-3 วัน เพ่ือใหแข็งตัว 

ขัดกระดาษทรายและปดผิว 

ตัดขนาดตามที่ลูกคาตองการ 
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รูปที่ 3-16 กระบวนการผลิตแผน Particle 
ที่มา โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมสาขาไมและเครื่องเรือน, คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ความสัมพันธระหวางผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบสําหรับการผลิตเฟอรนิเจอร กับสมาชิกอ่ืนใน
สายโซอุปทาน 
 
 ผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบสําหรับการผลิตเฟอรนิเจอรน้ัน โดยสวนใหญแลวมักจะมี
โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรเปนของตนเอง ซ่ึงผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบดังกลาวนั้นมักจะมีการ
วางแผนรวมกับผูจัดหาวัตถุดิบหลักอยางไม เพ่ือเตรียมการจัดหาวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปเพ่ือ
ใชในการผลิตเฟอรนิเจอรในระยะเวลา 1 ป  
 
 สําหรับซัพพลายเออรเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปเปนวัตถุดิบเพ่ือปอนใหกับผูผลิต
เฟอรนิเจอรน้ัน ผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบมักจะมีความสัมพันธกับซัพพลายเออรเครื่องจักรราย
เดิมที่ใชงานอยู โดยมีการวางแผนรวมกันในสวนของการซอมบํารุง 
 
 ในสวนของการวางแผนการผลิต ผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบจะมีการวางแผนรวมกับ
ฝายผลิตของโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร เชน การวางแผนวิธีการเลื่อยไมใหไดรูปรางตามแบบ ถา
เปนผูผลิตรายใหญจะใชประมาณการใชวัตถุดิบจากเทคนิคการวางแผนความตองการวัสดุ 
(MRP, Material Requirement Planning)  
 

  นอกเหนือจากความสัมพันธที่มีกับซัพพลายเออร และฝายผลิตของโรงงานผลิต
เฟอรนิเจอรแลวน้ัน ในบางกรณีผูประกอบการที่ดําเนินกิจการแปรรูปไม จะสงวัตถุดิบไมที่แปร
รูปแลวไปยังลูกคาที่เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยตรงบาง โดยใชใบสงสินคาและใบ
ควบคุมจากกรมปาไม 
 

3.3.2 อุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอรไมและชิ้นสวนของเฟอรนิเจอรไม 
  
 การผลิตเฟอรนิเจอรไมและชิ้นสวนของเฟอรนิเจอรไมของไทยเริ่มจากอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนเพ่ือจําหนายในประเทศเทานั้น โดยในอดีตเปนการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมเน้ือแข็งเปน
หลัก โดยโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรสวนใหญอยูในภาคเหนือ จนกระทั่งในป 2532 รัฐบาลไทยมี
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นโยบายปดปา ทําใหมีการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตจากไมเน้ือแข็งมาเปนไมเน้ือออน ที่
นิยมสุด ไดแก ไมยางพารา ซ่ึงทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเดิม เพราะเมื่อ
นําไมยางพารามาเปนวัตถุดิบจะตองมีการเพิ่มกระบวนการอบไมและการประสานไมมากยิ่งขึ้น 
และมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่สวนใหญจะผลิตเปนเฟอรนิเจอรแบบที่ตายตัว (Finished 
Furniture) ซ่ึงสวนใหญผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ มาเปนแบบถอดประกอบได (Knocked 
Down Furniture) ซ่ึงสวนใหญจะผลิตเพ่ือการสงออก เน่ืองจากเปนการลดเนื้อที่และตนทุนใน
การขนสง 
 

เฟอรนิเจอรไมเน้ือแข็งยังแบงออกเปนหลายเกรด ตั้งแตคุณภาพชัน้ดี ราคาแพง จนถึง
ประเภททีคุ่ณภาพต่ํา มีราคาถูก นอกจากนั้นเฟอรนิเจอรไมเน้ือแข็งยังแบงออกตามลักษณะการ
ติดตั้งออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก ชนิดที่นํามาประกอบยึดติดเขากับผนังอาคาร บานเรือน และ
สํานักงาน ไมสามารถเคลื่อนยายได (Built –In Furniture) และประเภทลอยตวั (Free Standing) 
ที่สามารถเคลือ่นยายได โดยแหลงจําหนายเฟอรนิเจอรไมเน้ือแข็งที่มีชื่อเสียง ไดแก คลัสเตอร
เฟอรนิเจอรไมยานบางโพ 

 
สําหรับเฟอรนิเจอรไมเน้ือออนสามารถแบงออกตามลักษณะการติดตั้งออกเปน 2 

ลักษณะ ไดแก เฟอรนิเจอรไมแบบถอดประกอบไมได (Finished Furniture หรือ Stable 
Furniture) เปนเฟอรนิเจอรที่ผูผลิตทําการผลิตและประกอบขึ้น หรือสานเขากันเปนเฟอรนิเจอร
ที่ไมสามารถถอดหรือแกะประกอบเองได สามารถนําไปใชงานไดทันที สวนใหญผลิตเพ่ือ
จําหนายตลาดในประเทศ อีกประเภทหนึ่ง ไดแก เฟอรนิเจอรประเภทถอดประกอบได (Knock-
Down Furniture) เปนเฟอรนิเจอรประเภทที่สามารถถอดแยกชิ้นสวนได เพ่ือใหผูซ้ือสามารถ
นําไปประกอบเองได โดยการใชน็อต ตะปู หรือสกรู สวนใหญจะผลิตเพ่ือการสงออก เน่ืองจาก
ประหยัดเนื้อที่ในการขนสง ปจจุบันเฟอรนิเจอรประเภทดังกลาวเริ่มเปนที่นิยมของตลาดใน
ประเทศมากขึ้น เน่ืองจากมีราคาถูก และมีคุณภาพดีขึ้นจนถึงระดับที่ยอมรับได 

 
 ลักษณะการผลิตเฟอรนิเจอรไมแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
(1.) การรับจางผลิตตามแบบที่ลูกคากําหนด (OEM: Original Equipment Manufacturing) 
(2.) การผลิตที่ผูผลิตเปนผูออกแบบเอง (ODM: Original Design Manufacturing) 
(3.) การผลิตสินคาที่มีตรายี่หอเปนของตัวเอง (OBM: Original Brand Manufacturing) 
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 การผลิตเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนของเฟอรนิเจอรไมของไทยกวารอยละ 80 เปนการ
รับจางผลิตตามแบบที่ลูกคากําหนด (OEM) โดยลูกคาเปนผูนําแบบตัวอยางมาให สําหรับผูผลติ
ที่มีตราสินคาเปนของตนเองนั้นมีจํานวนไมมากนัก สวนใหญเปนโรงงานที่มีมีการผลิตโดยใช 
MDF และ Particle Board เปนวัตถุดิบหลกั 
 
 จากสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบวา มีโรงงาน และผลติ
เฟอรนิเจอรไม (ISIC 03700) เม่ือสิ้นป 2550 รวมทั้งสิ้น 3,084 โรงงาน โดยโรงงานเกือบ
ทั้งหมดเปนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในระดบั SMEs มีจํานวนเงินลงทุนรวม 24,396 
ลานบาท และการจางงานทั้งสิ้น 100,116 คน 
 
 กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมเปนไปดังรูปที่ 3-17 เริ่มจากการนําไมแปรรูปที่สั่งเขา
มาทํารูปรางตางๆตามแบบที่ไดทําการวางแผนไวดวยการเหลากลม ไสขนาด หรือประสาน 
หลังจากนั้นจึงนําชิ้นสวนทีไ่ดไปทําการชบุนํ้ายาเพื่อปองกันเชื้อราและแมลงอีกครัง้  หลังจากนั้น
จึงนํามาขัดใหเรียบ ลงแปงทําพื้น เจาะรู/ทําเดือย ประกอบชิ้นสวน เคลือบสผีิว ตรวจสอบ
คุณภาพ และบรรจุใสกลอง เตรียมเก็บในคลังสินคารอการขนสงเพ่ือจําหนายตอไป 
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 รูปที่ 3-17 กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไม 
 

ไมตัด

เหลากลม ประสาน ไสขนาด 

ตัดหยาบ 

อบแหง 

อาบ/อัดนํ้ายา ไมแปรรูป 

ขัดใหเรียบ 

ลงแปง/รองพื้น 

ขัดกระดาษทราย 

จุมนํ้ายาเคลือบ 

กลึงรูปราง ข้ึนรูปทําบัว 

ตัดขนาด 
ตัดขนาด 

เจาะรูทําเดือย 

ประกอบชิ้นสวน เคลือบสีผิว ตรวจสอบ

บรรจุหีบหอ 
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ที่มา โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมสาขาไมและเครื่องเรือน, คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความสัมพันธระหวางผูผลิตเฟอรนิเจอร กับสมาชิกอ่ืนในสายโซอุปทาน 
 
 ผูผลิตเฟอรนิเจอรรายใหญ มักจะมีโรงงานผลิตวัตถุดิบหลักอยางไมแปรรูปเปนของ
ตัวเอง และมีการนําระบบเชื่อมโยงขอมูลกับซัพพลายเออรและตัวแทนจําหนายเขามาใชในการ
บริหารจัดการหวงโซอุปทานทั้งระบบ ในกรณีที่เปนผูผลิตเฟอรนิเจอรรายเล็ก ไมมีโรงงานผลิต
วัตถุดิบหลักเปนของตัวเอง จะมีการวางแผนรวมกับซัพพลายเออรบางในเรื่องของปริมาณ
วัตถุดิบที่ตองการใช สวนแนวทางความรวมมือในการพัฒนาดานอ่ืนๆ ระหวางผูผลิต
เฟอรนิเจอรรายเล็กกับซัพพลายเออรยังมีไมมากนัก  

 
ในเรื่องของการจัดจําหนายในประเทศนั้น ผูผลิตเฟอรนิเจอรรายใหญน้ันมีชองทางการ

จําหนายที่ครบวงจรทั้งตวัแทนจําหนายที่เปนแฟรนไชส ผูคาปลีก ผูคาสง และบรษิัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย สําหรับผูผลิตรายเล็ก มักจะจําหนายสินคาผานชองทางรานคาปลีก ทั้งใน
รูปแบบการขายขาดและฝากขาย รวมถงึการขายผานงานแสดงสินคาตางๆ สําหรับ สวนใน
ตลาดตางประเทศนั้น มักขายผานตัวแทนจําหนายที่เปน Dealer 
 

3.3.3 ตัวแทนจําหนาย ผูคาสง และผูคาปลีกเฟอรนิเจอร 
 
 ชองทางการจําหนายเฟอรนิเจอรแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก ชองทางการ
จําหนายในประเทศและชองทางการสงออก  
 
 ชองทางการจําหนายในประเทศนั้นแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
- ตัวแทนจําหนายประเภทแฟรนไชส สําหรับผูผลิตเฟอร นิ เจอรที่ มีแบรนดที่ มี

ชื่อเสียง มักจะทําการจําหนายผานตัวแทนจําหนายที่เปนแฟรนไชซของบริษัท โดยมี
การตกแตงรานอยางมีเอกลักษณ และสวยงาม 

- ผูคาสง ผูประกอบการเฟอรนิเจอรนิยมจําหนายผลิตภัณฑผานชองทางดังกลาว 
โดยเฉพาะในพื้นที่ตางจังหวัดเพื่อใหสามารถกระจายสินคาไดอยางทั่วถึง 

- ผูคาปลีก ชองทางการคาปลีกนั้นรวมไปถึงชองทางการคาผานหางสรรพสินคาตางๆ 
ผูประกอบรายเล็กนิยมที่จะขายผานชองทางดังกลาว เน่ืองจากไมตองการที่จะขาย
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สินคาจํานวนมาก แตมักจําหนายในราคาที่สูง ซ่ึงมีทั้งรูปแบบการขายขาดใหกับผูคา
ปลีก หรือการขายฝาก 

- บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย  เปนชองทางการจําหนายใหกับโครงการที่อยูอาศัย มี
ทั้งรูปแบบที่ตกแตงสําเร็จไปกับตัวบานและเปนในลักษณะของคูปองเงินสดที่ใหลูกคาที่
ซ้ือบานไดมาเลือกซื้อเอง ชองทางการจําหนายดังกลาวมีแนวโนมที่จะเติบโตเพ่ิมสูงขึ้น
ในอนาคต เน่ืองจากการเติบโตของที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมีเนียม ที่มักจะมีรูปแบบ
การขายหองพรอมตกแตงเฟอรนิเจอรเพ่ิมมากขึ้น 

 

3.3.4 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 ดังที่ไดกลาวในหัวขอ 3.3.3 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนชองทางหนึ่งที่กําลังมีการ
เติบโตเพิ่มสูงขึ้น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยมักจะเจรจาซื้อเฟอรนิเจอรแบบลอยตัวจากผูผลิต
เฟอรนิเจอรโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูอาศัยในระดับราคาต่ํากวา 4 ลานบาท เน่ืองจาก
ลูกคาที่ซ้ือที่อยูอาศัยประเภทดังกลาว ไมมีความสามารถในการซื้อเหลือเพียงพอสําหรับ
เฟอรนิเจอรประเภทบิลทอิน  
  
 นอกจากนั้น ความนิยมในที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดซึ่งมีแนวโนมจะเพ่ิมสูงขึ้น ทําให
ลักษณะการใชชีวิตของผูบริดภครุนใหมเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอลักษณะของเฟอรนิเจอรที่
เลือกใช ซ่ึงบริษัทอสังหาริมทรัพยในปจจุบันนิยมที่จะสงเสริมการขายโดยใชกลยุทธขายหอง
พรอมตกแตงเฟอรนิเจอร ซ่ึงผูประกอบการบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยมักจะเลือกเจรจาซื้อ
เฟอรนิเจอรจากผูผลิตแบรนดที่มีชื่อเสียง นอกจากความเชื่อม่ันดานมาตรฐานคุณภาพการผลิต 
และนํามาใชในการสงเสริมการขายแลว ยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกโครงการอีกดวย  
 

3.3.5 อุตสาหกรรมสนับสนนุ 
 
 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ไดแก 
 
- อุตสาหกรรมเครื่องจักร เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับสมาชิก
ในสายโซอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของอุตสาหกรรมแปรรูปไมและอุตสาหกรรมผลิต
เฟอรนิเจอร ซ่ึงอุตสาหกรรมเครื่องจักรในประเทศยังไมสามารถพัฒนาเพื่อตอบสนองตอความ
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ตองการของผูประกอบการในประเทศได โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องคุณภาพและความแมนยําใน
การผลิต ทําใหผูประกอบการตองนําเขาเครื่องจักรที่ใชในการผลิตจากตางประเทศ  
- ธุรกิจออกแบบสถาปตยกรรมและตกแตงภายใน บริษัทออกแบบดานสถาปตยกรรม
และตกแตงภายใน รวมถงึสถาปนิกและมัณฑนากรอิสระ มีอิทธิพลตอการกําหนดคอนเซ็ปต
และธีมของโครงการที่อยูอาศัย ซ่ึงสงผลตอการคัดเลือกเฟอรนิเจอรเพ่ือใชในการตกแตงที่อยู
อาศัยใหกับเจาของบานหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา   สถาบันการศกึษาและฝกอบรมที่เกี่ยวของ อาทิเชน 
ศูนยวิจัยวัสดแุหงชาติเปนหนวยงานที่ใหการสนับสนนุดานการคนควาวิจัยวัสดุใหม ที่นํามาใช
ในการผลิตเฟอรนิเจอร สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการ
ฝกอบรมชางฝมือเพ่ือปอนเขาสูอุตสาหกรรม  ซ่ึงปจจุบันยังไมมีหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นมาใน
การผลิตบุคลากรเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรโดยเฉพาะ 
 
- สถาบันดานการออกแบบ   อาทิเชน  ศนูยบริการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ SMEs  
สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (OSMEP), ศูนยเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ, สถาบนั
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED), สํานักพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคา
สินคา กรมสงเสริมการสงออก, สถาบนัการศึกษาดานการออกแบบอุตสาหกรรม และสถาบัน
ออกแบบของเอกชน เปนตน ซ่ึงสถาบันออกแบบเหลานี้จะมีบทบาทใหความชวยเหลือกับ
ผูประกอบการเปนอยางมาก โดยเฉพาะผูประกอบการประเภท ODM (Original Design 
Manufacturing) ที่รับจางผลิตภายใตการออกแบบของตัวเอง และผูประกอบการประเภท OBM 
(Original Brand Manufacturer) ที่มีตราสินคาเปนของตนเอง 
 
- สถาบันการเงิน มีบทบาทดานการอนุมัติสินเชื่อใหกับผูประกอบการในสายโซ
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเปนผูใหบริการดูแลการชําระเงินผอนใหกับ
ลูกคาที่ซ้ือเฟอรนิเจอรจากผูประกอบการ 
 
- อุตสาหกรรมโลจิสติกส มีบทบาทในเรื่องของการขนสง ทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
และผลิตภัณฑขั้นสุดทาย ทั้งการขนสงภายในประเทศและการสงออกไปยังตางประเทศ ดังนั้น
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมโลจิสติกสจะตองมีการวางแผนและพัฒนาศักยภาพรวมกับสมาชิก
ในสายโซอุปทานอยางเปนระบบ เพ่ือใหการขนสงตรงเวลา และเกิดความเสียหายกับชิ้นงาน
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เฟอรนิเจอรนอยที่สุด รวมถึงการวางแผนระยะยาว เพ่ือลดคาใชจายในเรื่องของการขนสงลง
อยางตอเน่ือง 
- หนวยงานราชการและสมาคมตางๆที่เกี่ยวของ มีบทบาทในเรื่องของการวางแผน
และสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการใหมีความแข็งแกรงทั้งภาคการผลิต และภาคการคาทั้งใน
ประเทศและการสงออก หนวยงานราชการและสมาคมตางๆที่เกี่ยวของ อาทิเชน กรมสงเสริม
การสงออก และกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย, กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม, กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สมาคมเครื่องเรื่อนไทย และสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน 
 

3.4 บทบาทของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 

ดังที่ไดกลาวในหัวขอ 3.3 แสดงใหเห็นถึงจํานวนผูประกอบ SMEs ในสายโซอุปทาน
ของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมที่มีจํานวนมากกวา 7,000 ราย และมีบทบาทสําคัญในทุก
ขั้นตอนของสายโซอุปทานตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําอยางอุตสาหกรรมปาไม/ผูจัดหาไม โดย
ผูประกอบการ SMEs จะอยูในขั้นตอนของอุตสาหกรรมแปรรูปไมมากที่สุด จนไดรับการ
สนับสนุนและยกระดับจัดเปนกลุมอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไมขึ้นเปนกลุมอุตสาหกรรม
ลําดับที่ 36 ในเดือนสิงหาคม 2549 ตอจากกลุมเฟอรนิเจอร และกลุมไมอัด ไมบาง และไมแผน
เรียบ ซ่ึงไดรับการยกระดับเปนกลุมอุตสาหกรรมกอนหนานี้แลว นอกจากนี้ผูประกอบการ 
SMEs ยังมีบทบาทในอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ เชน อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมสี 
ผูผลิตน็อต-สกรู หนวยงานราชการและสมาคมตางๆ เปนตน   

 
แตปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมมีอยู 

หลายประการ อาทิเชน 
- จํานวนไมยางพาราที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอรนิเจอร มีแนวโนมที่จะมีจํานวน

ลดนอยลง เน่ืองจากปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนพ้ืนที่
หลักในการปลูกไมยางพารา ทําใหราคาไมยางเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ํายาง และวัสดุที่
ผลิตจากน้ํายาง 

- ผูผลิตเฟอรนิเจอรสวนใหญเปนผูผลิตในระดับ O.E.M. ไมมีการผลิตโดยใชตราสินคา
ของตัวเอง ทําใหตองแขงขันดานราคากับคูแขงสําคัญอยางจีนและเวียดนาม ซ่ึง
ไดเปรียบในดานคาแรงที่ใชในการผลิต 
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- ผูประกอบการโรงงานแปรรูปไมยางยังไมใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพการผลิต
มากนัก ดังที่ไดกลาวในหัวขอ 3.3.2 ในเรื่องของการคัดและจัดเรียงไม หรือในเรื่องของ
กระบวนการอัดน้ํายา ที่ใชเพียงการแชในอางน้ํายา แทนที่จะใชกรรมวิธีอัดน้ํายาแบบ
สูญญากาศที่ใหประสิทธิภาพที่ดีกวา 
 
สําหรับปญหาในการสงออก7 อาทิเชน 
 

- ดานราคาและจํานวนการสั่งซื้อ   ซ่ึงสวนใหญผูประกอบการในไทยมักกําหนดปริมาณ
การสั่งซ้ือตอหนวยสูง และเนื่องจากเปนสินคาชิ้นใหญ จึงสงผลตอราคาเพราะเมื่อรวม
คาขนสงแลว ราคาของเฟอรนิเจอรจากประเทศไทยคอนขางสูง 

- ปญหาเรื่องระยะเวลาในการผลิตของเฟอรนิเจอรไทย สวนใหญใชเวลานาน ทําใหไมทัน
ตอการขายในตลาด ที่มีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลเชนเดียวกับสินคาแฟชั่น 

- เน่ืองจากผูประกอบการไทยมีหลากหลาย ทั้งรายเล็กและรายใหญ ทําใหไมสามารถ
กําหนดราคามาตรฐานได ผู ซ้ือจากตางประเทศ สามารถเดินทางมาเลือกซื้อกับ
ผูประกอบการในประเทศไดโดยตรง ในราคาที่แตกตางกันมาก 

 
เหลานี้เปนปญหาที่มีผูศึกษาไวแลวในเบื้องตน คณะวิจัยไดทําการศึกษาความสัมพันธ 

ปญหาและอุปสรรคเพิ่มเติม โดยรายละเอียดจากการสัมภาษณผูประกอบการดังแสดงไวใน
หัวขอ 3.5 
 
 

3.5 สรุปผลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก 
 

ทางคณะวิ จัยไดทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางในสายโซ อุปทานอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ ปญหา การแกไข และแนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพในกิจกรรมตางๆ ภายในสายโซมูลคาของสมาชิกตางๆ ของสายโซ อุปทาน

                                                 
7 การใหสัมภาษณของนายโรแบรโต ซอปป กรรมการบริหาร สภาหอการคาอิตาลี ประจํา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต, ผูจัดการรายวัน, 20 มีนาคม 2549 
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อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร โดยมีรายละเอียดแสดงไวในเอกสารประเด็นการสัมภาษณ ที่แสดงไว
ในภาคผนวก ซ่ึงหนวยงานและบทบาทของกลุมตัวอยางที่ไดดําเนินการสัมภาษณ มีดังตอไปน้ี 

 
 

องคกร 
ผูผลิตและ 

จําหนายวัตถุดิบ 
ผูผลิต 

เฟอรนิเจอร 
ผูจําหนาย 
เฟอรนิเจอร 

บริษัทพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

บจก.เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน         
บจก.เขามหาชัยพาราวูด        
บจก.BPS MILCOM         
The Classic Chair Company         
หจก.โรงเลื่อยจักรตั้งเต็กเส็ง (1999)       
บจก.เอเชีย เฮาส เฟอรนิเจอร       
บจก. Kenkoon        
บจก.โยธกา อินเตอรเนชั่นแนล        
บจก.OSISU        
ราน PLATO       
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท       
บมจ.แลนดแอนดเฮาส       
บมจ.N.C. Housing       
บจก.กานดา พร็อพเพอรตี้       
บจก.พฤกษา วิลเลจ       
บจก.สถานี 1618       
สมาคมบานจัดสรร       
สมาคมเครื่องเรือนไทย       
กรมสงเสริมการสงออก       
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน       

 
ตารางที่ 3-8 สรุปรายชื่อและบทบาทของกลุมตัวอยางที่ไดทําการสัมภาษณ 
 
จากผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานของอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอรเปนไปใน 2 ลักษณะ ดังที่ไดกลาวในหัวขอ 3.3 นอกจากนั้นยังมีประเด็นในเรื่องของ
ปญหา แนวทางแกไข และการเพิ่มศักยภาพในกิจกรรมตางๆ ของแตละองคประกอบในสายโซ
มูลคา ดังตอไปน้ี 
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(1) ผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบ 
 

กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การจัดสงวัตถุดิบ - ใชเครื่องทดสอบความแข็งแรงของไมและเกลียววัด
ความชื้นในการตรวจสอบคุณภาพ 

- นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารสินคาคงคลงั 

(1.) ในชวงฤดูฝนไมสามารถเขาไปตัดและนําไมออกมาจากปาได และการ
ขนสงไมทางเรือ มีระยะเวลาที่ยาวนานถึง 90 วัน 

(2.) ไมยางพาราที่ตัดแลวตองเขาเตาอบภายใน   3 วัน 
(3.) กระบวนการเก็บไมยางพาราที่เขาเตาอบ ใชพื้นที่เก็บมาก แต

ผลิตภัณฑมีราคาถูก 

(1.) ทําการสตอ็กไมใหเพียงพอตอการผลติทั้งป 
(2.) ตั้งโรงงานในหลายพื้นที่ 
(3.) จัดเก็บไมยางพาราเพื่อรอเขาเตาอบใหนอย

ที่สุด 

การผลิต - ใชเครื่องจักรตรวจสอบคุณภาพในการผลิต 
- ใชเทคนิคการเลื่อยไมใหติดกระพี้และไสไม 
- ไมใชสารเคมีในการแปรรูปไม เพื่อใหสามารถสงออกไป

ยังประเทศกลุมยุโรปได 

(1.)  ใชคนตรวจสอบแลวมีสัดสวนการสงคืนสินคามาก 
(2.)  ไมแตก งอ จากกระบวนการอบ 
(3.)  ความชื้นในไมไมไดมาตรฐานในฤดูฝน 
(4.)  กฎหมายที่ระบุใหการเลื่อยไมตองทําในชวงพระอาทิตยขึ้น และตอง   
      สงรายชื่อคนเลื่อยไมทุกวัน 

(1.) ใชเครื่องจักรในการตรวจสอบแทน 
(2.) .ใชพารามิเตอรมาทําการควบคุมอุณหภูมิ 
(3.) ตองนําไปตากแดดอีกครั้งกอนนํามาผลิต 
(4.) ไมสามารถแกไขได 

การสงมอบสินคา - บริการจัดสงใหลูกคา 
 

(1.)  รถสงของเสีย 
(2.)  สินคาขาด ไมตรงจํานวนการสั่งซื้อ 

(1.) มีสํารองไวที่โรงงานอีก 1 คันหรือจัดจาง  
บริษัทภายนอก 

(2.) ถาอยูใกลจะไปสงใหใหม ถาอยูไกลใชวิธีการ
หักเงิน 

การตลาดและ 
การขาย 

- การโฆษณาบริษัทขางรถขนสง (1.) เคยใชศูนยกระจายสินคา แตมีปญหาเรืองเก็บเงิน (1.) เลิกใช และสงเจาหนาที่ไปรวมดูแลที่ประทศ
สงออกรวมกับโบรกเกอร 

การบริการหลัง 
การขาย 

- ไมมี (1.) ลูกคาแจงพบของเสียเกินกวามาตรฐานที่รับได (1.) ลดราคาให รับคืนหรือเลิกขาย 

การจัดซื้อวัตถุดิบ - ใชขอมูลดานสถิติมาประเมินในการสั่งซื้อวัตถุดิบสําหรับ
การผลิต 1 เดือน 

(1.) ขาดแคลนวัตถุดิบ (1.)    .ใชซัพพลายเออรหลายราย 
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กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การจัดการและ 
พัฒนาแรงงาน 

- ใหหัวหนาชางเปนผูฝกสอนจากการปฏิบัติจริง 
- สงไปอบรมตามสถาบันตางๆ 

(1.) ชางมีทัศนคติที่ไมดี ไมอดทน (1.) ไมสามารถแกไขได 

การนําเทคโนโลยี 
มาใช 

- นําเทคโนโลยีการเชื่อมโยงขอมูลมาใช ไมมี ไมมี 

กิจกรรมสนับสนุน - วางแผนการซอมบํารุงเครื่องจักรรวมกับซัพพลายเออร
เครื่องจักร 

(1.)  ชิ้นสวนเครื่องจักรบางอยาง เสียหายบอย 
 

 (1.)  ซัพพลายเออรทิ้งอะไหลไวใหชางที่โรงงาน 
       เปลี่ยนเอง 

 
(2.) ผูผลิตเฟอรนิเจอร 
 

กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การจัดสงวัตถุดิบ - การสต็อกวัตถุดิบมีการจัดเรียงตามขนาดและเกรดของ
วัตถุดิบ โดยมีการตรวจนับรายเดือน และรายป ใชการ
เบิกจายดวยใบเบิกวัตถุดิบ 

- มีการนําระบบเชื่อมโยงขอมูลกับซัพพลายเออรมาใช 
- จัดทําโรงเก็บไมที่มีอากาศถายเทสะดวก 

(1.)  ความลาชาจากซัพพลายเออรเนื่องจากกําลังการผลิตไมพอหรือ 
      ขาดแคลนวัตถุดิบ 
(2.)  การเก็บรักษาไมมีความยุงยากในการจัดหมวดหมู 
(3.)  ชิ้นสวนบางประเภทเกิดความเสียหายจากการขนสงไดงาย 
(4.)  บางชวงมีออรเดอรเขามามาก เก็บวัตถุดิบไมพอ 

(1.)  ทําการสต็อกวัตถุดิบเผื่อ 
(2.)  ระบุเสปกที่ชัดเจน ใหสามารถคัดแยกไดงายขึ้น 
(3.)  ลดจํานวนการขนยาย และเปลีย่นแพกเกจจิ้งที่ 
      เหมาะสมมากขึ้น 
(4.)  หาคลังสินคาอื่นเก็บ 

 
 
 
 
 



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

 
งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ชั้น 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

3-52 

กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การผลิต - มีการจัดตั้งหนวย Operating Planning เพื่อตรวจสอบ
ใหการผลิตเปนไปตามแผน 

- การตรวจสอบคุณภาพระหวางการผลิต มีการจัดทําเปน
คูมือ 

- ใช Robot ในการเชื่อม และนํา Jig & Fixture  

(1.)  เครื่องจักร โดยเฉพาะเครื่อง Fitting มีคุณภาพไมไดมาตรฐาน (1.)  สั่งนําเขาจากเยอรมัน 

การสงมอบสินคา - ใชระบบการติดตามการนสงดวยระบบคอมพิวเตอรที่
เชื่อมสัญญาณกับดาวเทียม 

- ใชระบบ Call Center ในการติดตอกับลูกคา 

(1.)   ปญหาการสง claim จากรอยขีดขวน และสี (1.)  เปลี่ยนสินคาใหมให และจัดทํามาตรฐานใน   
       การพนสี 

การตลาดและ 
การขาย 

- เนนการขยายสาขาและตัวแทนจําหนาย ดวยระบบ 
แฟรนไชส 

- ใชมาตรฐานการผลิตและรางวัลที่ไดรับในการสรางความ
เชื่อมั่นกับลูกคา 

- สรางแบรนดใหเปนที่รูจัก 

ไมมี ไมมี 

การบริการหลัง 
การขาย 

- การรับประกันสินคา (1.)    ลูกคาจูจี้ (1.)  เลิกขาย 

การจัดซื้อวัตถุดิบ - .ใชเทคนิค BOM (Bill of Material) มาประมาณการ
จํานวนวัตถุดิบที่ตองใช 

- ใชเทคนิค MRP มาวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ 

(1.) สงของไมตรงตามเสปกและกําหนดเวลา 
(2.) ขาดแคลนวัตถุดิบหรือไมมีวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาแบบที่

ตองการ 

(1.)  ใชระบบการใหคะแนนมาประเมิน                 
      ซัพพลายเออร 
(2.)  เปลี่ยนแบบ 
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กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การจัดการและ 
พัฒนาแรงงาน 

- ใหสถาบันฯฝกอบรมเขามาพัฒนาความรู 
- การเปดวีดีโอเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรใหดู 
- .ใชดัชนีชี้วัด (KPI) ในการประเมิน 
- การใหรางวัลพิเศษสําหรับทีมที่ทํางานดี 
- จัดตั้งโรงเรียนสอนชาง 

(1.)   ชางระดับลางมีการปลี่ยนงานบอยตามคาจาง  
(2.)   ไมมีระบบการอบรมที่เปนมาตรฐาน 

(1.)  จายคาจางแพงกวาแรงงานขั้นต่ํา และให 
       สวัสดิการอื่นเพิ่มเติม 
(2.)  จัดทําคูมือการอบรม 

การนําเทคโนโลยี 
มาใช 

- ใชโปรแกรมตางๆมาชวยในการออกแบบ  
- นําระบบเชื่อมโยงขอมูลมาใช 
-  

ไมมี ไมมี 

กิจกรรมสนับสนุน - จางบริษัท International Law มาดูแลเรื่องเครื่องหมาย
การคา และขอตกลงสัญญากับลูกคาตางประเทศ 

(1.)  สําหรับการคาภายในประเทศมหีนี้สูญบาง (1.)  ขอ Bank Guarantee สําหรับการใหเครดิตกับ 
       ตัวแทนจําหนายเฟอรนิเจอร 

 
 
(3.) ตัวแทนจําหนายเฟอรนิเจอร 
 

กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การดําเนินงาน ไมมี ไมมี ไมมี 
การสงมอบสินคา ไมมี (1.)  เฟอรนิเจอรมีขนาดใหญ ไมสามารถขนเขาคอนโดมีเนียมได 

(2.)  ระยะเวลาการจัดสงสินคาที่ลูกคาตองการสั้นมาก 
(3.)  สงของผิด 
(4.)  รถเสีย 

(1.)  เปลี่ยนแบบเฟอรนิเจอร 
(2.)  เก็บขอมูลและประสานงานกับซัพพลายเออร 
       มากขึ้น 
(3.)  ตรวจทานใหมากขึ้น 
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(4.)  วางแผนการซอมบํารุง 
กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การตลาดและ 
การขาย 

- ใชโปรแกรมจัดวางเฟอรนิเจอรมาชวยในการนําเสนอแก
ลูกคา 

- การสรางแบรนด 
- ใชระบบ Member Card ในการทํา CRM กับลูกคา 
- เขารวมงานแสดงสินคาตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 
- ทํา CSR ในเรื่องอนุรักษสิ่งแวดลอม 

(1.)  ประเทศคูแขงอยางจีน ขายผลิตภัณฑที่คลายกันในราคาที่ถูกกวา (1.)  เพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคามากขึ้น 

การบริการหลัง 
การขาย 

- รับประกันสินคาระยะเวลาตั้งแต 7 วนั – 1 ป (1.)  มีรอยขีดขวน (1.)  สงชางไปชวยเก็บสีให 

การจัดซื้อสินคา ไมมี ไมมี ไมมี 
การจัดการและ 
พัฒนาแรงงาน 

ไมมี (1.)  พนักงานเปลีย่นงานบอย 
 

(1.)  ใหคาแรงและสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

การนําเทคโนโลยี 
มาใช 

- มีการนําระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางตัวแทนจําหนาย-
ผูผลิต และซัพพลายเออรวัตถุดิบมาใช 

ไมมี ไมมี 

กิจกรรมสนับสนุน ไมมี ไมมี ไมมี 

 
ตารางที่ 3-9 แสดงการเพิม่มูลคา ปญหา และแนวทางแกไขของกิจกรรมตางๆ ในสายโซมูลคาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
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 จากผลการวิ จัยดังที่ ไดสรุปไว ในตารางที่  3-9 เ ห็นไดว า  ปญหาที่ เกิดขึ้นกับ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอรของไทย สวนใหญแลวจะเปนปญหาในเรื่องของ
การขาดแคลนวัตถุดิบในสวนของกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) ในสายโซมูลคา ทั้ง
วัตถุดิบหลักอยางไม ซ่ึงจะมีการขาดแคลนในบางชวงฤดูกาล โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน และ
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร ที่ยังไมสามารถผลิตใหมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
มาตรฐานในระดับสากล  
 
 นอกจากปญหาในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบแลว ปญหาที่สําคัญอีกประเด็นหน่ึงใน
สายโซมูลคา ไดแก ปญหาในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) ในสายโซมูลคา ซ่ึงมักจะมีปญหาในการขาดแคลนชางฝมือในการผลิต
เฟอรนิเจอร และระบบการฝกอบรมที่เปนมาตรฐาน 
 
 ปญหาทั้ง 2 ประการนี้ เปนอุปสรรคในการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
อันจะสงผลถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางความไดเปรียบการแขงขันในระดับสากล รวมถึงการ
ปรับตัวของผูประกอบการเพื่อรองรับตอแนวโนมตลาดอสังหาริมทรัพยและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง ซ่ึงทางคณะวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนวทางการปรับตัว ทั้งในระดับของ
ผูประกอบการและในระดับนโยบาย เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว และเตรียมพรอมตอแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพยในอนาคตตอไปในบทที่ 5 
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3.6 ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรใน
อนาคต 

 
3.6.1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตร 
 
 จากรายงานของสํานักงานสถิตแหงชาติ พบวาแนวโนมของประชากรสูงอายุที่มีอายุ
มากกวา 60 ป จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จากรอยละ 5.7 ในป 2527 เปนรอยละ 9.6 ในป 2546 และคาด
วาจะเพิ่มเปนรอยละ 14.7 ในป 2562    ในขณะที่ประชากรวัยเด็กอายุต่ํากวา 14 ป จะลดลง
จากรอยละ 36.9 ในป 2527 เหลือเพียงรอยละ 20 ในป 2562  ทําใหแนวโนมของประชากรใน
ประเทศไทยในอนาคตนาจะมีจํานวนประชากรสูงอายุมากกวาประชากรวัยเด็ก  
 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในลักษณะนี้กําลังเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศทั่ว
โลก ดังเชนรูปที่ 3-18 ซ่ึงแสดงโครงสรางประชากรของประเทศญี่ปุน เห็นไดวาตั้งแตป 2538 
ประชากรสูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 ป มีจํานวนที่มากกวาประชากรวัยเด็กที่มีอายุต่ํากวา 14 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-18 โครงสรางประชากรของประเทศญี่ปุน 
 
ที่มา: Statistics Bureau of Japan 
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 นอกจากนั้นสถิติการสมรสและการหยารางของประชากรยังมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง
จากในอดีต จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา อายุเฉลี่ยเม่ือสมรสครั้งแรกของ
ชายไทย คือ 24 ป ในป พ.ศ.2513 เพ่ิมขึ้นเปน 27 ป ในป พ.ศ.2546 และหญิงเพ่ิมขึ้นจาก 22 
ป ในป พ.ศ.2513 เปน 24 ป ในป พ.ศ.2543 และมีแนวโนมจะเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 สําหรับสถิติการสมรสของประชากรไทยยังมีแนวโนมลดลง โดยในป 2537 จากจํานวน
ประชากร 1,000 คน มีผูจดทะเบียนสมรส ประมาณ 7 คู และลดลงเหลือ 5 คู ตอประชากร 
1,000 คนในป 2546 ในทางตรงกันขามจํานวนการจดทะเบียนหยาของประชากรไทยมีแนวโนม
จะเพ่ิมขึ้นโดยในป 3537 เพ่ิมขึ้นจาก 0.79 คู ตอประชากร 1,000 คน เปน 1.28 คูตอประชากร 
1,000 คน ในป 2546 
 
 แนวโนมดังกลาวกําลังเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ ตัวอยางเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
สถิติการสมรสจากจํานวนประชากร 1,000 คน ดังที่แสดงในรูปที่ 3-19 ตั้งแตป ค.ศ.1975 อายุ
เฉลี่ยของการแตงงานครั้งแรกมีแนวโนมที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง รวมทั้งอัตราการสมรสที่
ลดลงรอยละ 43 ระหวางป ค.ศ.1960-1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-19 อายุเฉลี่ยของการแตงงานครั้งแรกของประชากรสหรัฐอเมริกา 
 
ที่มา: Census Bureau, USA.} November 2002 
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 จากแนวโนมดังกลาวสงผลตอการออกแบบเฟอรนิเจอรในอนาคตมากขึ้น โดยจะตอง
คํานึงถึงผูใชที่มีแนวโนมจะเปนกลุมผูสูงอายุมากขึ้น การออกแบบตองคํานึงถึงความปลอดภัย
และสะดวกตอการใชสอย อีกทั้งลักษณะการอยูอาศัยที่เปนครอบครัวขนาดเล็กลง จึงไมตองการ
ที่อยูอาศัยที่มีขนาดใหญมากนัก เฟอรนิเจอรที่ใชไมจําเปนตองมีจํานวนมากชิ้น แตควรจะเปน
ในรูปแบบที่มีอรรถประโยขนในการใชสอยมากขึ้น และมีขนาดไมใหญนัก  
 

3.6.2 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงดานลักษณะที่อยูอาศัย  

 
 

รูปที่ 3-20 ประเภทของที่พักอาศัยในพื้นที่เขตกทม.  
 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรัพยแหงชาต ิ
 
 จากรูปที่ 3-20 เห็นไดวา ตั้งแตป ค.ศ.2003 จํานวนที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดหรือ
คอนโดมีเนียม มีแนวโนมจะเพิ่มสูงมากขึ้น ซ่ึงปจจุบันมีขนาดของหองตั้งแต 30 ตร.ม. ขึ้นไป 
แตในอนาคตมีแนวโนมที่จะมีขนาดเล็กลงประมาณ 24-25 ตร.ม. หรือที่เรียกวา “คอนโด
แคปซูล” สงผลใหตองมีการออกแบบเฟอรนิเจอรใหเหมาะสมกับที่อยูดังกลาวมากขึ้น 
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 ในปจจุบันสังเกตไดวา คอนโดมีเนียมโครงการที่สรางขึ้นใหมในปจจุบันมีแนวโนมที่ขาย
พรอมเฟอรนิเจอร ซ่ึงออกแบบใหเหมาะสมกับขนาดและคอนเซ็ปตของแตละโครงการ สาเหตุที่
ผูอยูอาศัยประเภทคอนโดมีเนียมนิยมใชเฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูปที่โครงการตกแตงใหน้ัน
เน่ืองจากมีขนาดที่เหมาะสมกับหองที่อาศัย ซ่ึงเฟอรนิเจอรที่จําหนายตามรานนั้นมาสามารถ
ตอบสนองได อีกทั้งปญหาในการขนยายเฟอรนิเจอรซ่ึงตองขึ้นอาคารสูงและตองเคลื่อนยายตาม
ชวงเวลาที่คณะกรรมการบริหารอาคารกําหนดเทานั้น  
 
 ในอนาคตซึ่งคาดการณวาขนาดของหองจะมีแนวโนมเล็กลงนั้น ทําใหเฟอรนิเจอรที่
ออกแบบสําหรับคอนโดมีเนียมน้ันจะตองมีขนาดเล็กลงตาม การออกแบบจึงตองเพ่ิม
อรรถประโยชนในการใชงานมากยิ่งขึ้น 

 
3.6.3 ปจจัยทางดานกฎหมาย 
 
 ในการสงออกเฟอรนิเจอรไมไปยังตางประเทศมขีอกําหนดกฎหมายที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป อาทิเชน 8 
 
 กลุมประเทศสหภาพยุโรป มีขอบังคับทางกฎหมายที่ซับซอนมากที่สุด เชน 

- ผูผลิตตองวิเคราะหวัฏจักรอายุสินคา หรือที่เรียกวา LCAS: Life Cycle Analysis เพือ
พิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และตองรายงานถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแตนํา
วัตถุดิบมาผลิตเปนสินคาเพือจําหนายและใชงาน จนกระทั่งขั้นตอนการกําจัดและ
ทําลายซากทิ้งของผลิตภัณฑน้ันดวย 

- ผูผลิตตองแสดงแหลงที่มาของสินคาวาไมไดทําลายปาธรรมชาติ รวมทั้งการผลิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14000 

- เฟอรนิเจอรจากไมเมืองรอน ตองมีใบรับรองการใชไมจากปาไมที่อนุญาตใหตัด 
 เนเธอรแลนดและฟนแลนด ไมที่นํามาทําเฟอรนิเจอรจะตองปลูกแบบอนุรักษและ

ไดการรับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council)  ซ่ึงเปนองคกรเอกชนภายใต
ความรวมมือของกลุมตางๆจากทั่วโลก อาทิเชน กลุมอนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอม ผูคา

                                                 
8 โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาไมและเครือ่งเรือน), คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2545 
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ไม ผูผลิตสินคาจากไม และองคกรผูใหการรับรองไม และผลิตภัณฑจากไม เพ่ือจัดทํา
ระบบการใหการรับรองไมและผลิตภัณฑไม ซ่ึงเปนการรับประกันวา ไมและผลิตภัณฑ
ไมที่ไดรับการประทับเครื่องหมาย FSC เปนไมและผลิตภัณฑที่ใชไมจากปาธรรมชาติ
หรือปาปลูกที่ มีการจัดการปาอยางถูกตองตามหลักการที่ เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ คือมีการปลูกไมแบบยั่งยืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-21 ตัวอยางใบรบัรองจาก FSC 
 
 สหรัฐอเมริกา 

- ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรประเภทเบาะหุมจะตองติด Product Label เพ่ือแสดงที่มาของ
สินคาที่ผานมาตรฐาน UFAC (The Upholstered Furniture Action Council) ซ่ึงเปน
องคกรที่ทําการทดสอบความทนทานตอการลุกติดไฟที่เกิดจากบุหร่ี ที่นํามาซึ่งปญหา
อัคคีภัย  
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ดานหนา 

 
 
 
 
 
 
 

ดานหลัง 
รูปที่ 3-22 ตัวอยางปายแขวนเฟอรนิเจอรที่ผานการตรวจจาก UFAC 

 
- จะตองไดรับมาตราฐาน ANSI (The American National Standard Institute)  
 

จากตัวอยางขอบังดานกฎหมายการนําเขาเฟอรนิเจอร โดยเฉพาะเฟอรนิเจอรที่ทําจาก
ไม ซ่ึงสวนใหญจะเปนกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ในอนาคตมีความเปนไปไดที่กฎหมายดังกลาว
จะมีความเขมงวดที่เพ่ิมสูงขึ้น จากกระแสความวิตกกังวลในเรื่องของภาวะโลกรอน สงผลตอ
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรและซัพพลายเออรตลอดทั้งสายโซอุปทานในการจัดหาวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิตที่ตองปรับตัวใหสอดคลองกับขอกฎหมายดังกลาว 

 
 
 
 



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

 
งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ช้ัน 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

3-62 

3.6.4 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
 
 จากวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา  ทําใหแนวโนมการสงออก
เฟอรนิเจอรของประเทศไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนตลาดสงออกเฟอรนิเจอรอันดับหน่ึง
ของไทยนั้นมีแนวโนมที่ลดลง และมีความเปนไปไดที่ประเทศญี่ปุนจะกลายเปนประเทศสงออก
เฟอรนิเจอรอันดับหนึ่งของไทยแทน 
 
 มูลคา (ลานเหรียญ สรอ.) 
 2549 2550 2551 (ม.ค.-ส.ค.) 
1. ญ่ีปุน 290.32 283.91 166.39 
2. สหรัฐอเมริกา 358.42 325.61 162.26 
3. สหราชอาณาจักร 134.52 154.93 98.28 
4. ออสเตรเลีย 55.46 66.81 61.48 
5. มาเลเซีย 24.61 27.24 23.29 
6. อิตาลี 20.30 30.80 21.55 
7. เนเธอรแลนด 22.91 25.16 21.13 
8. อินโดนีเซีย 10.95 28.22 19.88 
9. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต 16.82 19.73 18.70 
10. เยอรมนี 20.29 22.89 18.01 
 

ตารางที่ 3-10 ประเทศที่ไทยสงออกเฟอรนิเจอรไทย 10 อันดับแรก 
 
ที่มา: สํานักบริการสงเสริมการสงออก กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
 
 จากตารางที่ 3-9 เห็นไดวาในชวง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ของป 2551 ประเทศญี่ปุน
เปนประเทศอันดับที่ 1 ที่ไทยสงออกเฟอรนิเจอรแทนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเม่ือวิเคราะห
ถึงประเทศที่ไทยมีแนวโนมจะสงออกเฟอรนิเจอรเพ่ิมมากขึ้น สวนใหญแลวเปนประเทศที่ไทยมี
การใชขอตกลงการคาเสรี (FTA) ไดแก ประเทศออสเตรเลียและประเทศกลุมอาเซียน ซ่ึง
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรสวนใหญแลวภาษีนําเขารอยละ 0 
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3.6.5 ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 
 
 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเทคโนโลยีตางๆ มีราคาที่ถูกลง 
ผูประกอบ SMEs สามารถที่จะเลือกซื้อเทคโนโลยีตางๆ มาใชงาน ไมวาจะเปนเทคโนโลยีดาน
การออกแบบโดยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติตางๆ   วัสดุใหมๆ ที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร  
เทคโนโลยีดานการผลิต โดยเฉพาะเครื่อง Fitting ซ่ึงเปนปญหาอยางมากในเรื่องการผลิตของ
ผูประกอบการหลายราย เทคโนโลยีดานการเชื่อมโยงขอมูลระบบ ERP ตางๆ หรือแมกระทั่ง
เทคโนโลยีในการบริหารการผลิตตางๆ อยาง Lean Manufacturing เปนตน 
 
 นวัตกรรมเหลานี้จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในอนาคต 
ถาผูประกอบการไทยไมทําการศึกษาและประยุกตเทคโนโลยีตางๆมาใชในการเพิ่มศักยภาพ 
อาจทําใหผูประกอบการไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันใหกับคูแขงสําคัญอยางจีน 
เวียดนาม และมาเลเซียได 
 
 
 ซ่ึงแนวทางการปรับตัวของผูประกอบเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลสืบเน่ือง
จากปจจัยตางๆ ที่ไดนําเสนอในขางตน และแนวทางการสงเสริมในระดับนโยบาย เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมทั้งระบบ รวมทั้งกรณีศึกษาตางๆที่เกี่ยวของ ทางคณะวิจัยได
นําเสนอรายละเอียดในบทที่ 5 ตอไป   
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บทที่ 4 
อุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 

 

4.1 สถานการณอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางของไทย 
 

จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ ในการสํารวจและประมวลขอมูลพ้ืนที่การ
กอสรางทุกประเภท ที่เอกชนไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมและตอเตมิหรือดัดแปลง ในเขตพ้ืนที่ที่
มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  พบวา  ในป 2549 
จํานวนผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมทั่วประเทศในป 2549 ที่ผานมา มีทั้งสิ้น 
179,385 ราย ไดรับอนุมัติใหตอเตมิหรือดัดแปลงสิ่งกอสราง 3,065 ราย แยกเปนภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ มีผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติมหรือดัดแปลงมากที่สุด 43,037 
ราย และ 1,283 ราย ตามลําดับ สวนในกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติ
ใหกอสรางใหมนอยที่สุด 23,303 ราย และภาคใตมีจํานวนผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติ ใหตอ
เติมหรือดัดแปลงนอยที่สุด คือ 250 ราย  
 

จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในป 2549 ทั่วประเทศ 246,013 หลัง คิด
เปนพ้ืนที่รวม 71.0 ลาน ตร.ม. ภาคกลางมีอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางมากที่สุด
จํานวน 58,872 หลัง พ้ืนที่รวม 12.2 ลาน ตร.ม. สวนภาคเหนือมีสิ่งกอสรางและพื้นที่กอสรางที่
ไดรับอนุมัติใหกอสรางนอยที่สุดคือ 27,397 หลัง คิดเปนพ้ืนที่รวม 5.4 ลาน ตร.ม.  
 

เม่ือพิจารณาถึงชนิดของสิ่งกอสราง พบวาสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางทั่ว
ประเทศ สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัย (รอยละ 64.2) คิดเปนพ้ืนที่ 40.8 ลาน ตร.ม. 
สวนการกอสรางอาคารเพื่อการพาณิชย 13.1 ลาน ตร.ม. (รอยละ 20.6) เพ่ือการอุตสาหกรรม
และโรงงาน 5.2 ลาน ตร.ม. (รอยละ 8.2) พ้ืนที่กอสรางที่เปนโรงแรม หอพัก และภัตตาคาร รวม 
1.9 ลาน ตร.ม. (รอยละ 3.0) อาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข 0.8 ลาน ตร.ม. (รอยละ 1.3) 
และเปนการกอสรางอ่ืนๆ เชน อาคารเพื่อการบําบัดน้ําเสีย โรงไฟฟา อาคารระบบประปาและ
โรงกรองน้ํา เพ่ือการเกษตร เพ่ือการขนสง เพ่ือการบันเทิง และอ่ืนๆ 1.7 ลาน ตร.ม. (รอยละ 
2.7)  
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สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนประเภทรัว้/กําแพง ถนน สะพาน เขื่อน/คันดิน ทาง
ระบายน้ํา ฯลฯ ทั่วประเทศไดรับอนุมัติใหกอสราง 20,662 แหง คิดเปนความยาวรวม 2.3 ลาน
เมตร  กทม. มีจํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางสูงสุดถึง 6,183 แหง คิดเปนความยาว
รวม 766,556 เมตร สวนภาคใตมีจํานวนสิ่งกอสราง และมีความยาวที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง
นอยที่สุด 383 แหง ยาว 92,376 เมตร  
 

สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนประเภทสระวายน้ํา ปมนํ้ามัน ทาเรือ สนามกีฬา 
ลานจอดรถ ปายโฆษณา ฯลฯ ทั่วประเทศมีการอนุมัติใหกอสราง 3,804 แหง คิดเปนพ้ืนที่ 1.9 
ลาน ตร.ม. ภาคกลางมีสิ่งกอสรางสูงที่สุด 1,040 แหง มีพ้ืนที่กอสราง 523,187 ตร.ม. ใน กทม.
และภาคใตมีสิ่งกอสรางนอยที่สุด 365 แหง และ 383 แหง ตามลําดับ และ กทม. มีพ้ืนที่ 
308,048 ตร.ม. และภาคใตมีพ้ืนที่ 136,898 ตร.ม.  

 
หากพิจารณาชนิดของสิ่งกอสรางและพื้นที่กอสรางของสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 

ทั่วประเทศ สวนใหญเปนการกอสรางลานจอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง 991,639 ตร.ม. (รอย
ละ 53.0) ปมนํ้ามัน และทาเรือ ไดรับอนุมัติใหกอสราง 270,605 และ 183,226 ตร.ม. คิดเปน 
รอยละ 14.5 และ รอยละ 9.8 ตามลําดับ ปายโฆษณามีพ้ืนที่กอสราง 124,879 ตร.ม. (รอยละ 
6.7) สวนการกอสรางอ่ืนๆ เชน การกอสรางสระวายน้ํา สนามกีฬา ลานตากขาว การกอสราง
พ้ืนที่ตั้งเสาสญัญาณโทรศพัทเคลื่อนที่ เปนตน คิดเปนพ้ืนที่ 299,489 ตร.ม. (รอยละ 16.0)  
 
 จากสถานการณอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางที่ไดกลาวมาในขางตน พบวา ใน
อุตสาหกรรมดังกลาวมีจํานวนผูประกอบการที่ไดรับการอนุมัติจํานวนเกือบ 180,000 ราย ซ่ึง
เกือบทั้งหมดเปนผูประกอบการในระดับ SMEs โดยประเภทสิ่งกอสรางกวารอยละ 60 เปนการ
กอสรางอาคารโรงเรือนเพ่ือการอยูอาศัย ซ่ึงสวนใหญดําเนินการกอสรางโดยผูประกอบการใน
ระดับ SMEs ดังน้ันการกอสรางอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอยูอาศัย จึงเปนสวนที่คณะวิจัยให
ความสําคัญ และเลือกทําการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
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4.2 สายโซอุปทานอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง และความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในสายโซอุปทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4-1   สายโซอุปทานอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 

 
 จากรูปที่ 4-1 แสดงถึงสายโซอุปทานของธุรกิจรับเหมากอสราง อุตสาหกรรมตนน้ํา
อยางผูผลิตวัสดุกอสรางตั้งแตกระเบื้อง สุขภัณฑ ปูนซีเมนต เสาเข็ม  จนถึงปูนซีเมนต ผูผลิต
วัสดุกอสรางจะกระจายสินคาไปยังรานคาวัสดุกอสรางตามพื้นที่ตางๆ หรือในบางครั้งก็เปน
ผูผลิตวัสดุประเภทโครงสรางอยางงานพื้นคอนกรีต งานผนังรับนํ้าหนักสําเร็จรูป ที่อยูในเครือ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ ทําหนาที่ผลิตเพ่ือปอนใหกับโครงการของบริษัท 

 
 รานคาวัสดุกอสรางจะมีความแตกตางกันไปทั้งดานขนาดและรูปแบบการบริหาร  
รานคาวัสดุขนาดใหญที่อยูภายใตการบริหารจัดการของผูประกอบการรายใหญ เชน โฮมโปรซึ่ง
อยูในเครือของ บมจ.แลนดแอนดเฮาส   โฮมเวิรคซึ่งอยูในเครือเซ็นทรัล เปนตน   รานคาที่เปน
ในลักษณะเครือขาย เชน รานซีเมนตไทยโฮมมารท ซ่ึงเปนเครือขายรานวัสดุกอสรางในเครือ

อุตสาหกรรมสนับสนุน  เชน  สถาบันการเงิน   หนวยงานราชการ โลจิสตกิส เปนตนอุตสาหกรรมสนับสนุน  เชน  สถาบันการเงิน   หนวยงานราชการ โลจิสตกิส เปนตน  

รานคาวัสดุ
กอสราง 

ผูรบัเหมากอสราง บริษทัพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

ผูผลิตวัสดุ
กอสราง 
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ซีเมนตไทย เปนตน  และรานคาวัสดุกอสรางทั่วไปที่ดําเนินการดวยตัวเอง ซ่ึงสวนใหญเปน
ผูประกอบการรายเล็ก 

 
 โดยลูกคารานวัสดุกอสรางดังกลาว มีทั้งลูกคาที่เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
บริษัทรับเหมากอสรางทั้งรายหลักและรายยอย   ชางรับเหมา  รวมถึงผูพักอาศัยทั่วไปที่ซ้ือ
อุปกรณไปดําเนินการเอง ซ่ึงรานคาวัสดุกอสรางนอกจากมีบทบาทในเรื่องของวัสดุกอสรางแลว 
ยังมีบทบาทในเรื่องของการใหเครดิตการชําระเงินแกบริษัทผูรับเหมากอสราง  รวมถึงบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ อีกดวย 

 
 บริษัทผู รับเหมากอสรางนั้นมีทั้งรูปแบบของผู รับเหมาที่ เปนของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเอง  และผูรับเหมาที่ทางบริษัทฯ จัดจางจากภายนอก ซ่ึงสามารถแบงยอย
ออกเปนผูรับเหมาทั้งโครงการ (Turn Key)   รับเหมาเฉพาะสวนของงานระบบ เชน รับเหมา
ระบบไฟ ระบบประปา ระบบดับเพลิง เปนตน หรือรับเหมาเฉพาะคาแรง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการจัด
จางตามขอตกลง โดยการกอสรางจะอยูภายใตแบบแปลนงานกอสรางและการควบคุมคุณภาพ
จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนเจาของโครงการ 

 
 บริษัทผูรับเหมากอสรางนั้นมีทั้งบริษัทรับเหมากอสรางรายหลัก   และในบางครั้งที่งาน
มีปริมาณมาก หรือเปนงานที่มีระยะเวลากอสรางที่สั้น หรือตองการผูรับเหมาระบบเฉพาะทาง 
จึงจําเปนที่ตองจางผูรับเหมารายยอยเขามารวมโครงการ  โดยสวนใหญแลวจะเปนการรับเหมา
คาแรง  โดยรับวัสดุกอสรางจากผูรับเหมาหลัก  เน่ืองจากไมมีเงินทุนและเครดิตมากพอที่จะซื้อ
วัสดุจากรานคาวัสดุ  ยกเวนวัสดุเฉพาะทาง 

 
 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนปลายน้ําในสายโซอุปทานนี้ มีบทบาทในการจัดซื้อ
ที่ดินเพ่ือพัฒนาเปนโครงการที่อยูอาศัยใหกับลูกคา ซ่ึงบริษัทอสังหาริมทรัพยมีทั้งขนาดใหญซ่ึง
เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย และบริษัทที่เปนผูประกอบการขนาดกลางในระดับทองถิ่น โดย
กระบวนการบริหารจัดการมีความแตกตางกันไป อาทิเชน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาด
ใหญ มีโรงงานผลิตคานคอนกรีตและเสาสําเร็จรูป  มีระบบการเก็บวัสดุกอสรางคงคลังของ
ตัวเอง  มีบริษัทผูรับเหมาในเครือฯ  สวนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดกลาง มักจะใชการ
จัดจางภายนอกเกือบทั้งหมด เปนตน 
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สําหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน อาทิเชน ธุรกิจดานสถาปตยและตกแตงภายใน ธุรกิจ
ดานโลจิสติกส สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และสมาคมตางๆ เปนตน 
เปนอีกหนึ่งสมาชิกที่มีความสําคัญในสายโซอุปทานดังกลาว ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค  

 
 ซ่ึงมีรายละเอียดในแตสมาชิกของหวงโซอุปทาน มีดังตอไปน้ี 
 

4.2.1 ผูผลิตวัสดุกอสราง 
 

วัสดุกอสรางแบงตามวัตถุประสงคการใชออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
 

(1.) วัสดุกอสรางสําหรับงานโครงสราง  อาทิเชน เหล็ก ปูนซีเมนต เสาเข็ม อิฐ กระเบื้อง
หลังคา เปนตน สวนใหญจะเปนผูผลิตรายใหญ  อาทิเชน  เครือซีเมนตไทย  เครือปูนซีเมนต
นครหลวง เครือ IRPC  และเครือมหภัณฑ  เปนตน   
(2.) วัสดุกอสรางสําหรับงานระบบ  ไดแก  งานระบบประปา เชน ถังเก็บนํ้า ปมนํ้า  ทอ
ประปาและสุขภัณฑตางๆ เปนตน   ระบบไฟสาย เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ  รางเดินสายไฟ 
คัตเอาท เปนตน  งานระบบโทรศัพท เชน สายโทรศัพท เตารับและแปลงสัญญาณ ตูชุมสาย 
เปนตน โดยสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรม
โลหะตางๆ ซ่ึงในตลาดจะมีผูผลิตทั้งรายใหญ  รายกลางและรายยอยผสมกันไป   
(3.) วัสดุกอสรางสําหรับงานตกแตง    อาทิเชน  ไมปารเก  กระจก วอลเปเปอร  สี  เปนตน  
ซ่ึงในตลาดจะมีผูผลิตทั้งรายใหญ  รายกลางและรายยอยผสมกันไป   
 

โดยรายละเอียดวัสดุกอสรางที่สําคัญ มีดังน้ี 
 

- เหล็ก 
 จากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา ประเทศไทยมีความตองการใชเหล็กโดย
เฉลี่ยประมาณปละ 12 ลานเมตริกตัน ซ่ึงเปนจํานวนที่นอยมากเพียงรอยละ 1 ของตลาดโลกที่มี
ปริมาณความตองการและการผลิตอยูที่ประมาณ 1,200-1,300 ลานเมตริกตันตอป   โดยที่              
1 ใน 3 ของจํานวนนี้เปนการบริโภคและการผลิตของประเทศจีน   
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 จากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอตัวลงรวมทั้งสถานการณความไมแนนอนทาง
การเมืองตั้งแตป 2549 ตอเน่ืองมาในป 2550 ไดสงผลกระทบอยางมากตอภาคการกอสราง 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต 
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่ใชผลติภัณฑเหล็กจาก
อุตสาหกรรมเหล็กและเหลก็กลาในประเทศ ทําใหตลาดเหล็กในประเทศไทยป 2550 ซบเซา
ตอเน่ืองจากปที่แลว ซ่ึงสวนทางอยางชัดเจนกับภาวะตลาดเหล็กของโลกที่ยังคงมีการขยายตวั  
โดยที่ระดับราคาเหล็กและผลิตภัณฑเหลก็ในทุกภูมิภาคหลักของโลก มีแนวโนมที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 
สงผลตอตนทนุนําเขาเหล็กกึ่งวัตถุดิบที่สงูขึ้นเปนลําดบั  ทําใหราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น  ทั้ง
เหล็กบลิเลต็ เหล็กสแลบ็ รวมทั้งเศษเหลก็ เพ่ือใชในการผลิตผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปตางๆ ไม
วาจะเปนเหลก็เสน เหล็กลวด เหลก็โครงสรางรูปพรรณ เหล็กแผนรีดรอน-รีดเย็น และเหล็กแผน
เคลือบชนิดตางๆ  
 
 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญในประเทศ อาทิเชน บมจ.กรุงเทพผลิต
เหล็ก, บมจ. จี สตีล, บมจ. สหวิริยาอินดัสตรี, บจก. โพสโค (ไทยแลนด) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ
โพสโคของประเทศเกาหลีใต ซ่ึงเปนผูผลิตเหล็กรายใหญ 1 ใน 3 ของโลก และ บมจ.ทาทาสตีล 
(ประเทศไทย) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือทาทา ที่เปนผูผลิตเหล็กอันดับที่ 5 ของโลก เปนตน ไดรับ
ผลกระทบจากราคาเหล็กที่เพ่ิมสูงขึ้นไมมากนัก เน่ืองจากเปนการนําเขาเหล็กในรูปของวัตถุดิบ
เพ่ือผลิตเปนเหล็กในรูปแบบตางๆ สําหรับการสงออกซึ่งมีแนวโนมจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้น  
 
 ในขณะที่ผูประกอบการรายยอย  ไมสามารถปรับราคาจําหนายผลิตภัณฑเหล็กเหลานี้
ใหสอดคลองกับตนทุนวัตถุดิบนําเขาที่สูงขึ้นได  เน่ืองจากเปนการผลิตเพ่ือจําหนายตลาดใน
ประเทศเปนหลัก  จึงไดรับผลกระทบจากการที่ราคาเหล็กกึ่งวัตถุดิบนําเขาสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
แมวาจะไดการชดเชยตนทุนนําเขาบางจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้น  
 
 สําหรับสถานการณลาสุดในชวงครึ่งปหลังของป 2551 หลังจากมหกรรมกีฬาโอลิมปก  
ที่จัดขึ้น ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยมีราคา
ลดลงจากครึ่งปแรกกวารอยละ 30 เน่ืองจากอุปสงคความตองการใชเหล็กทั่วโลกที่ลดลงอันเปน
ผลสืบเน่ืองจากสถานการณเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก จากสถานการณความผันผวนของราคา
ดังกลาว สงผลกระทบตอสมาชิกในสายโซอุปทานอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางโดยตรง 
โดยเฉพาะผูประกอบการที่ซ้ือเหล็กสต็อกไวเปนจํานวนมาก  
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- ปูนซีเมนต 
 
 จากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา ความตองการปูนซีเมนตในประเทศป 2550 
อยูที่ประมาณ 29.5 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 1.7 เม่ือเทียบกับป 2549 ซ่ึงมีปริมาณการจําหนาย 
29.0 ลานตัน อันเปนผลมาจากปจจัยบวกหลายประการ อาทิเชน ความตองการใชปูนซีเมนต
เพ่ือซอมแซมสิ่งปลูกสรางที่เสียหายจากอุทก  โครงการกอสรางเมกะโปรเจกคของภาครัฐ 
ทิศทางการเมืองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   อัตราดอกเบี้ยในประเทศที่มีแนวโนมลดลง  นโยบายการ
สนับสนุนดานอสังหาริมทรัพยของภาครัฐ   ทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อที่
อยูอาศัยมากขึ้น  
 
 จากรายงานของสํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  พบวา ในป 2547 ประเทศไทยมี
ผูผลิตปูนซเีมนตอยูจํานวน 9 ราย (14 โรงงานทั่วประเทศ) มีปริมาณการผลิตรวมกัน (เฉพาะ
ปูนซีเมนตไมรวมปูนเม็ด) ประมาณ 30 ลานตัน การใชกําลังการผลติเฉลี่ยอยูที่ระดับรอยละ 64 
ของกําลังการผลิตรวม เปนผูผลิตรายใหญ 2 ราย คือ ปูนซีเมนตไทย และ ปูนซีเมนตนครหลวง 
มีปริมาณการผลติรวมกันคดิเปนรอยละ 73 ของทั้งหมด ผูผลิตขนาดกลาง 3 ราย คือ             
ทีพีไอโพลีน ปูนซีเมนตเอเซีย และชลประทานซีเมนต มีสัดสวนปริมาณการผลิตรอยละ 25 ที่
เหลืออีก 4 รายเปนขนาดเล็ก คือ ซีเม็กซ ไทยสถาปนา สามัคคีซีเมนต และ สระบุรีซีเมนต 
กําลังการผลิตรวมกันเพียงรอยละ 2 โดยมีจังหวัดสระบุรีเปนแหลงผลิตปูนซีเมนตที่ใหญที่สดุ
ของประเทศ คือ ประมาณกวารอยละ 80 ของทั้งหมด เน่ืองจากสระบุรีเปนแหลงหินปูนซึ่งเปน
วัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
 
 เทาที่ผานมาธรุกิจปูนซีเมนตมีการแขงขนัสูงในทุกภาวะตลาด เน่ืองจากตลาดปูน 
ซีเมนตเปนตลาดเสรี และมีความแตกตางของตัวสินคานอย แตละบริษัทจึงตองกาํหนดกลยุทธที่
สรางความแตกตางใหเกิดขึน้ ในชวงที่ผานมาการแขงขันจะเนนใน 2 เรื่องคือ ราคาและการ
บริการ แมวาราคาจําหนายปูนซีเมนตจะถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย แตผูผลติก็สามารถขอ
ปรับราคาไดอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันผูผลติก็แขงขันกันใหสวนลดกบัตัวแทนจําหนาย 
อยางไรก็ตามตลาดปูนซีเมนตไทยมีลักษณะที่มีผูนําตลาดชัดเจนคือ บริษัทปูนซีเมนตไทย ซ่ึง
เปนผูกําหนดราคา เม่ือผูนําตลาดปรับราคา ผูผลิตรายอ่ืนก็จะปรับราคาตามทันที ซ่ึงที่ผานมา
วิถีการตลาดเชนน้ีไดสงผลดีตอผูผลิตทุกราย ปจจุบันความตองการของผูบริโภคเริ่มมีความ



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

 
งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ช้ัน 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

4-8 

หลากหลาย ปจจัยความสาํเร็จของธุรกิจจึงอยูที่การคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ออกสูตลาด 
เพ่ือตอบสนองใหตรงกับความตองการใชงานของลูกคาใหมากที่สุด รวมทั้งการใหบริการทั้งกอน
และหลังการขายที่ตองพัฒนามากขึ้นเพ่ือใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจตอผูผลิตและตอ
ตัวสินคา จึงจะสามารถแยงชิงสวนแบงการตลาดมาครองไดมากขึ้น  
 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของไทยมุงเนนตลาดในประเทศเปนหลัก เน่ืองจากการสงออก
จะมีกําไรนอยกวาเพราะสินคามีนํ้าหนักมากทําใหตนทุนคาขนสงสูง และตองประสบกับ
มาตรการกีดกันทางการคาและการแขงขันจากประเทศคูแขง ไดแก จีน อินเดีย ญ่ีปุน        
ตลาดสงออกหลักของปูนซีเมนตของไทยสวนใหญจึงเปนประเทศเพื่อนบานและประเทศใกล 
เคียง ไดแก เวียดนาม กัมพูชา พมา บังคลาเทศ โดยมีสัดสวนเพียงรอยละ 13 ที่เหลือเปนการ
ใชภายในประเทศ ทั้งน้ีความตองการใชปูนซีเมนตในอุตสาหกรรมกอสรางยังคงขยายตัวทั้งใน
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกอสรางสาธารณูปโภคภาครัฐบาล
ประเภทเมกะโปรเจ็กตและโครงขายคมนาคมที่กําลังจะเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหปริมาณ
ความตองการใชปูนซีเมนตในประเทศยังมีแนวโนมสูง  
 
ความสัมพันธระหวางผูผลิตวัสดุกอสรางกับสมาชิกอ่ืนในสายโซอุปทาน 
 
 จากรูปที่ 4-1 เห็นไดวา ผูผลิตวัสดุกอสรางมีความสัมพันธโดยตรงกับรานคาวัสดุ
กอสราง ที่มีบทบาทในการกระจายสินคาใหกับผูผลิต โดยรานคาวัสดุ (ที่ไมใชรานคาชวง) ที่
ตองการขายสินคาใหกับผูผลิตรายใหญ เชน เครือปูนซีเมนตไทย เปนตน จะตองขึ้นทะเบียน
เปนตัวแทนจําหนายสินคา (Agent) กับทางผูผลิตกอน เพ่ือใหไดสินคามาจําหนายจากทาง
บริษัทโดยตรง ไมตองผานคนกลาง และยังไดรับสิทธิประโยชนในเรื่องของเครดิตการชําระเงิน
อีกดวย การพิจารณาใหรานคาวัสดุรายใดขึ้นเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับทางผูผลิตราย
ใหญน้ัน จะพิจารณาจากหลายปจจัย เชน สถานะทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียน พ้ืนที่ตั้งซ่ึงไม
ทับซอนกับตัวแทนจําหนายรายอื่น นโยบายการทําการตลาดและการขาย เปนตน  
 
 สําหรับผูผลิตวัสดุกอสรางประเภทอื่น โดยเฉพาะวัสดุโครงสรางตาง เชน เหล็ก และ
เสาเข็ม เปนตน ทั่วไปแลวจะคาขายกันดวยเงินสด เน่ืองจากมีกําไรตอหนวยนอย ยกเวนใน
กรณีที่รานคาวัสดุบางรายที่มีความสัมพันธกันดีและมีความนาเชื่อถือ ก็จะพิจารณาใหเครดิต
การชําระเงิน  
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 นอกจากความสัมพันธในเรื่องของการใหเครดิตการชําระเงินแลว ผูผลิตวัสดุกอสรางยัง
ตองใหความชวยเหลือรานคาวัสดุในเรื่องของการใหความรูในตัวผลิตภัณฑ กับพนักงานขาย
และชางรับเหมาที่เปนลูกคาของรานคาวัสดุ รวมถึงการสงที่ปรึกษา (Channel Advisor) มารวม
วางแผนการตลาดและการขาย รวมถึงระบบคลังสินคาใหกับรานคาวัสดุอีกดวย 
 
 สําหรับความสัมพันธกับสมาชิก อ่ืนนอกจากรานคาวัสดุแลว    บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยรายใหญบางราย มีบทบาทในการเปนผูผลิตวัสดุกอสรางเพื่อปอนใหกับ
โครงการกอสรางของตัวเองดวย เชน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ซ่ึงมีโรงงานผลิตชิ้นสวน
โครงสรางแบบ Pre Cast เปนของตัวเอง เปนตน 
 

4.2.2 รานคาวัสดุกอสราง 
 

รานคาวัสดุกอสรางแบงออกเปน 5 ประเภท ตามลักษณะของกิจการ ไดแก 
 

(1.) รานคาวัสดุกอสรางที่เปนเครือของธุรกิจขนาดใหญ  ไดแก  Homework ในเครือ
เซ็นทรัลรีเทล 

(2.) รานคาวัสดุกอสรางที่มีหุนสวนเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดใหญ     ไดแก  
Home Pro ซ่ึงมีหุนสวนใหญ ไดแก บมจ. แลนด แอนด เฮาส  

(3.) รานคาที่มีลักษณะของเครือขาย  ไดแก รานซีเมนตไทยโฮมมารท ซ่ึงเปนรานคา
เครือขายในเครือซีเมนตไทย 

(4.) รานคาวัสดุขนาดใหญ    ไดแก  รานบุญถาวร    
(5.) รานคาชวง    ซึ่งเปนรานคาวัสดุกอสรางขนาดเล็ก ซ่ึงรับวัสดุกอสรางจากรานคาวัสดุ

กอสรางขนาดใหญมาขายอีกทอดหนึ่ง 
 

จากรายงานการวิเคราะหธุรกิจรานคาวัสดกุอสรางของฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย  
คาดวา  มูลคาตลาดของธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางและตกแตงในป 2550 มีมูลคารวม 120,000 
ลานบาท  
 

โดยโครงสรางตลาดธุรกิจรานคาวัสดุกอสราง ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมมีสวนแบง
ประมาณรอยละ 70 ขณะที่กลุมธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีสวนแบงรอยละ 30 ทั้งน้ี คาดวาสวนแบง
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ของกลุมธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากการขยายสาขาไปยังตางจังหวัดของ
ผูประกอบการในกลุมโมเดิรนเทรด  และแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภครายยอยที่เปลี่ยนไป 
จากเดิมที่ผูบริโภครายยอยมักซื้อวัสดุกอสรางและตกแตงจากรานคาวัสดุกอสรางทั่วไป
เปลี่ยนเปนการซื้อที่ศูนยจําหนายวัสดุกอสรางขนาดใหญ เชน โฮมโปร, ซีเมนตไทยโฮมมารท, 
เดคคอร มารท เปนตน เน่ืองจากศูนยจําหนายขนาดใหญเหลานี้ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย 
และมีบริการที่เปนมืออาชีพ ทําใหศูนยจําหนายวัสดุกอสรางเหลานี้ แยงสวนแบงตลาดจาก
รานคาวัสดุกอสรางทั่วไปไดมาก  

 
 การบริหารตนทุน ถือวาเปนพ้ืนฐานสําคัญของรานคาวัสดุกอสราง โดยหัวใจสําคัญของ
การบริหารตนทุน ไดแก การบริหารคลังสินคาที่เหมาะสม ซ่ึงเริ่มตั้งแตการจัดวางแผนผังของ
คลังสินคาที่เหมาะสม  การวางแผนพยากรณปริมาณสินคาที่สั่งซื้อในแตละครั้ง การรับและ
เบิกจายสินคา การหมุนเวียนสินคาในคลัง รวมไปถึงการลดของเสีย-ของสูญหาย  ซ่ึงการนํา
ระบบสารสนเทศมาใช  แมวาระบบดังกลาวจะมีราคาแพง แตก็ชวยใหประสิทธิภาพในการ
บริหารตนทุนดีขึ้น  นอกจากนั้นยังทําใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกคาแตละราย  และการ
จายคาตอบแทนใหกับพนักงานอีกดวย 
 
ความสัมพันธระหวางรานคาวัสดุกอสรางกับสมาชิกอ่ืนในสายโซอุปทาน 

 
นอกจากความสัมพันธกับผูผลิตวัสดุกอสราง ดังที่ไดกลาวไวในขางตน รานคาวัสดุ

กอสรางยังมีความสัมพันธโดยตรงกับผูรับเหมา และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดังตอไปน้ี 
 

- ผูรับเหมารายใหญ    โดยปกติแลวผูรับเหมารายใหญที่รับเหมาทั้งคาแรงและคาวัสดุ  
จะซ้ือวัสดุกอสรางจากรานคาวัสดุกอสรางขนาดใหญที่เปนตัวแทนขายสง  หรือรานคาวัสดุ
กอสรางที่ผูวาจางเจาของโครงการมีหุนสวนรวมอยูดวย  โดยพิจารณาจากราคา  เครดิตการ
ชําระเงิน  และที่สําคัญที่สุด คือ การจัดสงที่ตรงเวลาและสินคาครบถวน ถูกตอง   
 
- ผูรับเหมารายยอย   โดยปกติแลวรานคาวัสดุกอสรางจะซื้อขายสินคากับกลุมผูรับเหมา
รายยอยเปนเงินสด ไมมีการใหสินเชื่อ ซ่ึงผูรับเหมารายยอยสวนใหญไมมีเงินทุนหมุนเวียนมาก
พอในการชําระเงิน ดังน้ันในสวนของวัสดุที่ใชในการกอสรางนั้นมักจะถูกควบคุมจากผูรับเหมา
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หลัก ซ่ึงรับเหมาคาแรงและคาวัสดุจากผูวาจาง หรือจากผูวาจางซึ่งเปนบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยโดยตรง ซ่ึงจะหักคาวัสดุกอสรางจากคารับเหมาโดยรวม 
 
- บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย   ดังที่ไดกลาวในขางตน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ขนาดใหญบางรายมีรานคาวัสดุกอสรางของตัวเอง หรือมักจะมีหุนสวนในรานคาวัสดุกอสราง 
ในทํานองเดียวกันรานคาวัสดุบางรายที่ไมไดมีผูถอืหุนเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย มักจะมี
บทบาทในการเปนคลังวัสดุสินคาใหกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
 
- อุตสาหกรรมสนับสนุน ร านค าวัสดุกอสร างยั ง เปนแหล งรวมสินค าต างๆ  ที่
ผูประกอบการดานสถาปตนและตกแตงภายใน ซ่ึงเปนผูมีอิทธิพลหลักในการเลือกใชวัสดุ
กอสรางตางๆ ใหกับเจาของบานที่วาจางผูรับเหมาดําเนินการกอสราง   
 
 นอกจากนี้ ในปจจุบันมีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยหลายรายที่ใหลูกคาไดมีโอกาสไป
เลือกวัสดุกอสรางบางประเภท เชน กระเบื้องปูพ้ืน และสุขภัณฑในหองนํ้า เปนตน ดวยตัวเองที่
รานจําหนายวัสดุกอสรางที่เปนคูคากับบริษัท 
 

4.2.3 ผูรับเหมากอสราง 
 

ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางโดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ตามขนาด
ของเงินทุน   ไดแก 
 
(1.) ผูรับเหมาหลักและผูรับเหมารายยอย ผูประกอบการในกลุมน้ีจะมีศักยภาพในการ
รับงานโครงการกอสรางที่มีมูลคางานไมสูงมาก สวนใหญจะเปนงานภาคเอกชนหรือโครงการ
ขนาดเล็กของภาครัฐที่ใชเทคโนโลยีและเงินลงทุนไมสูงมาก ในกลุมน้ีจะมีผูรับเหมาเปนจํานวน
มากและมีอัตราการแขงขันทางดานราคาที่คอนขางสูง   
 
2)     ผูรับเหมาขนาดใหญในตลาดหลักทรัพย   ผูประกอบการในกลุมน้ีเปนผูประกอบการ
กลุมที่มีเทคโนโลยีในการกอสรางสูง มีเปาหมายในการรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ ทั้ง
โครงการของภาครัฐและเอกชน โดยมีศักยภาพในการทํางานของลักษณะงานในโครงการ
ดังกลาวหลายประเภท  บางรายมีบริษัทในเครือเปนผูผลิตวัสดุในการกอสรางขึ้นมาใชใน
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โครงการเอง มีความพรอมในดานความรูความสามารถและประสบการณของบุคลากรในลักษณะ
งานที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพคอนขางสูง รวมถึงคุณภาพของเครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ใช  ผูประกอบการในกลุมน้ีมีไมมากนัก มีการแขงขันในระดับปานกลาง  บางราย
ออกไปรับงานในตางประเทศรวมถึงการลงทุนสรางงานในลักษณะสัมปทานโครงการ สําหรับ
ผูประกอบการในกลุมน้ี อาทิเชน บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนท, บมจ. ช.การชาง และ 
บมจ. ซิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง  เปนตน ซ่ึงผูรับเหมาขนาดใหญดังกลาว มักจะจัดจางผูรับเหมาราย
ยอยหลายๆราย เขาไปดําเนินงานในโครงการที่บริษัทสามารถประมูลโครงการได 
 
3)     ผูรับเหมาจากตางประเทศ    ผูประกอบการในกลุมน้ีจะเปนบริษัทขนาดใหญในกลุม
ประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง สวนใหญจะเปนบริษัทจากประเทศญี่ปุน จีนและยุโรป อาทิเชน  
บริษัท คาจิมา บริษัท โอบายาชิ บริษัท กูมาไก บริษัท Siemens บริษัท Bilfinger บริษัท China 
State ซ่ึงลักษณะในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเหลานี้จะเนนรับโครงการขนาดใหญและมี
เทคโนโลยีในการกอสรางคอนขางสูง ในรูปแบบของการรวมทุนหรือรวมคากับบริษัทขนาดใหญ
ในประเทศไทย โดยที่ลักษณะความรวมมือดังกลาวไมมีความแนนอนเฉพาะเจาะจงเปน
พันธมิตรในการดําเนินธุรกิจที่ถาวร หากแตจะมีการเลือกรวมมือกันเปนรายโครงการไป  
 
 จากที่กลาวในหัวขอที่ 4.1 อุตสาหกรรมกอสรางโรงเรือนที่อยูอาศัย เปนประเภทงาน
กอสรางที่มีจํานวนมากที่สุด และเหมาะสมกับผูรับเหมาในระดับ SMEs มากที่สุด เน่ืองจากไม
ตองใชเงินทุนและเทคโนโลยีในการกอสรางมากนัก โดยธุรกิจรับเหมากอสรางที่อยูอาศัย จาก
แนวโนมการกอสรางโครงการอสังหาริมทรัพยในป 2551 ซ่ึงผูประกอบการสวนใหญเร่ิมใหความ
สนใจกับโครงการที่อยูอาศัยแนวดิ่งมากขึ้น ทําใหเปนโอกาสของผูประกอบการรับเหมากอสราง
รายยอยที่จะเขาไปรับเหมาชวงตอได  
 
 ปญหาที่พบในอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางทั้งรายหลักและรายยอย คือ การขาด
ความรูเทคโนโลยีในการบริหารงานโครงการกอสรางที่ดี นํามาซึ่งการขาดทุนและการละทิ้งงาน
ในที่สุด รวมถึงการขาดแคลนแรงงานที่เปนชางกอสรางมืออาชีพอยางแทจริง 
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4.2.4 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีบทบาทในการจัดซื้อที่ดิน เพ่ือนํามาออกแบบพัฒนาเปน
โครงการกอสรางตางๆ และควบคุมกระบวนการกอสราง  ซ่ึงจะทําการจัดจางผูรับเหมากอสราง
หลัก หรือผูรับเหมารายยอยมาทําการรับเหมากอสราง ซ่ึงอาจจะเปนรูปแบบของการรับเหมาทั้ง
คาแรงและคาวัสดุ  หรือรับเหมาเฉพาะคาแรงอยางเดียวก็ได 
 
 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดใหญ ซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยจะ
ใชกระบวนการควบคุมงานกอสรางตามกระบวนการ ISO แตถาเปนบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยขนาดกลาง-เล็ก จะใชประสบการณของโฟรแมนและที่ปรึกษาควบคุมงาน
กอสรางตามเอกสาร 
 
 สําหรับกระบวนการปองกันความเสี่ยงในเรื่องการทิ้งงานของผูรับเหมา ซ่ึงเปนปญหา
หลักของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยน้ัน ถาเปนโครงการกอสรางขนาดใหญ จะใหผูรับเหมา
เปด Bank Guarantee กับธนาคาร แตสวนใหญไมสามารถใชวิธีดังกลาวได เน่ืองจากผูรับเหมา
สวนใหญมีประวัติดานการเงินไมดี ทําใหตองใชวิธีการแบงการจายงวดเงินตามงวดงานที่ถี่ขึ้น 
และหักเงินประกันประมาณรอยละ 5 จากมูลคางานกอสราง 

 

4.2.5 อุตสาหกรรมสนับสนุน  
 
- หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  อาทิเชน หนวยงานราชการในพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร
,อบต . ,  อบจ . )  มีบทบาทในการอนุ มัติการกอสรางในพื้นที่ต างๆ ,  กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการและกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีบทบาทในการกําหนด
นโยบายในการสรางและพัฒนาฝมือแรงงาน, สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานของวัสดุกอสราง เปนตน 
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- สมาคม องคกร  และสถาบันตางๆที่เกี่ยวของ อาทิเชน สมาคมอุตสาหกรรมกอสราง
ไทย สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย สมาคมบานจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย เปนตน ซ่ึงเปน
หนวยงานกลางของภาคเอกชนที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงทิศทางการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมถึงการรวมหารือวิธรการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ 
 
- สถาบันการเงิน มีบทบาทดานการเงินกับสมาชิกทุกสวนในสายโซอุปทาน ตั้งแตเร่ือง
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหกับผูประกอบการตางๆในสายโซ รวมทั้งลูกคาที่ ซ้ือบาน 
นอกจากนั้นสถาบันการเงินยังมีบทบาทในการใหบริการการบริหารจัดการดานการเงินใหกับ
สมาชิกในสายโซอุปทานที่เปนลูกคาของสถาบันการเงิน เชน การจัดทําระบบเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศ ระหวางผูผลิตและรานคาวัสดุกอสราง E-Ticket และ E-Payment เปนตน 
 
- สถาบันการศึกษา คนควาวิจัย และฝกอบรมที่เกี่ยวของ อาทิเชน สถาบันการศึกษา
ดานอาชีวะที่เปดสอนหลักสูตรดานชางกอสราง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปดสอน
หลักสูตรดานวิศวกรรมโยธา เครื่องกล และไฟฟา สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-เยอรมัน สมคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน และสถาบันนายชางดี เปนตน มี
บทบาทในการคนควาวิจัย พัฒนาดานวัสดุกอสราง อุปกรณ/เครื่องมือที่ใชในงานกอสราง และ
เทคนิคในการกอสรางแบบใหมๆ ทั้งดานวิศวกรรมศาสตรและดานบริหารจัดการ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรมบริการรับเหมากอสรางดวย 
 
- ธุรกิจออกแบบสถาปตยกรรมและตกแตงภายใน บริษัทออกแบบดานสถาปตยกรรม
และตกแตงภายใน รวมถึงสถาปนิกและมัณฑนากรอิสระ มีอิทธิพลตอการกอสรางตั้งแตการ
ออกแบบบาน การตกแตงภายใน และภูมิสถาปตยโดยรอบ การคัดเลือกวัสดุที่ใชในการกอสราง 
รวมถึงตองประสานงานกับวิศวกรและโฟรแมนที่ดําเนินการกอสราง 
 
- ธุรกิจดานโลจิสติกส โดยเฉพาะดานการขนสงมีบทบาทในสวนของการขนสงวัสดุ
กอสรางระหวางผูผลิตและตัวแทนจําหนาย สวนใหญผูประกอบการที่ทําหนาที่ขนสงวัสดุ
กอสราง เปนบริษัทยอยในเครือของบริษัทผูผลิตวัสดุกอสรางขนาดใหญ หรือเปนหนวยงาน
ภายในของบริษัทผูจัดจําหนายวัสดุเอง 
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4.3 ปญหา  แนวทางการแกไข และการเพิ่มมูลคาของผูประกอบการ
ในสายโซมูลคา ณ ปจจุบัน 

 
ทางคณะวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการในบทบาทตางๆ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4-1 สรุปรายชื่อและบทบาทของกลุมตัวอยางที่ไดทําการสัมภาษณ 
 
โดยประเด็นในการสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางนั้น จะ

เจาะลึกถึงความสัมพันธ ปญหา การแกไข และแนวทางการเพิ่มศักยภาพในกิจกรรมตางๆ 
ภายในสายโซมูลคาของสมาชิกตางๆ ของสายโซอุปทานอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง ดัง
เอกสารประเด็นการสัมภาษณที่แสดงไวในภาคผนวก 

 
 
 
จากผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานของอุตสาหกรรม

รับเหมากอสรางเปนไปในลักษณะของการเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน โดยมีรายละเอียดดังที่ไดกลาว

องคกร 
ผูผลิต 

วัสดุกอสราง 
รานจําหนาย 
วัสดุกอสราง 

ผูรับเหมา 
กอสราง 

บริษัทพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

บจก. Metal Building      
บจก. เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท      
บจก. พีดีแลนด แกรนด วิลล      
บจก. วาย.เอส.พี 2005 คอนสตรักชั่น      
บจก. วี เอ็ม ซี เดเวลอปเมนท      
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท      
บมจ. แลนดแอนดเฮาส       
บมจ. เอ็น ซี เฮาสซ่ิง      
บจก. กานดา พร็อพเพอรตี้      
บจก. กานดา แอซเซ็ท แอนด ดีเวลล็อปเมนท      
บจก.พฤกษา วิลเลจ      
บจก. 1618 Station      
สมาคมธุรกิจบานจัดสรร      
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน      
สถาบันนายชางดี      
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ในหัวขอ 4.2 แลว นอกจากนั้นยังมีประเด็นในเรื่องของปญหา แนวทางแกไข และการเพิ่ม
ศักยภาพในกิจกรรมตางๆ ของแตละองคประกอบในสายโซมูลคา ดังตอไปน้ี 
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(1) ผูผลิตวัสดุกอสราง 
 

กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพ ปญหา การแกไข 

การจัดสงวัตถุดิบ ไมมี 
(1.) ตองจายเงินสดลวงหนากอนสง บางครั้งไมคุมตนทุนวัตถุดิบ ณ เวลา

สงจริง ซัพพลายเออรยกเลิกการจัดสง 
(1.)  แกไขไมได 

การผลิต 
ในการผลิตวัสดุที่ไมใชงานโครงสราง เชน เหล็กมุง
หลังคา เปนตน จะเลือกใชเครื่องจักรที่สามารถ
เคลื่อนยายไปผลิตที่หนางานได 

(1.) ในการผลิตโครงสรางรับน้ําหนักดวยเทคโนโลยี Precast ลูกคาตองสั่ง 
     ผลิตครั้งละจํานวนมาก 
 

(1.)  ในกรณีที่ลูกคาสั่งผลิตไมเยอะ ก็ใหใชแบบ 
      เดียวกับที่บริษัทผลิตปอนใหกับบริษัทแม 
 

การสงมอบสินคา ทําการติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพใหลูกคา 
(1.) การติดตั้งไมเรียบรอย 
(2.) ในการผลิตโครงสรางรับน้ําหนักดวยเทคโนโลยี Precast .ใช 
      ระยะเวลาการผลิตสั้น ลูกคาตองจายเงินเร็ว 

(1.)  รื้อ ทําใหม 
(2.) ประมาณการ Cash Flow ที่ลูกคาตองจาย  
      ในชวงการนําเสนอสินคา 

การตลาดและ 
การขาย 

จําหนายผานตัวแทนจําหนายรายใหญ ที่มีจํานวนสาขา
มาก 

(1.)  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือผูรับเหมารายใหญมักจะซื้อตรงกับ
บริษัท ไมผานรานคาตัวแทนจําหนาย ซึ่งผิดหลักการ 

(1.)  แจงใหตัวแทนจําหนายในพื้นที่เปนผูติดตอ  
      หรือถาสั่งจํานวนมาก ก็จะพิจารณาเปนกรณี   

การบริการหลัง 
การขาย 

จัดตั้งสถาบันฝกอบรมวิธีการใชสินคา ใหกับชาง
ผูรับเหมา 

  

การจัดซื้อวัตถุดิบ ไมมี 
(1.)  วัตถุดิบ เชน เหล็ก มีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
(2.)  ซัพพลายเออรที่วัตถุดิบมีคุณภาพมีไมกี่ราย  

(1.)  ทําการสต็อกสินคาไวจํานวนมาก 
(2.)  รักษาความสัมพันธกับซัพพลายเออรระยะยาว 

การจัดการและ 
พัฒนาแรงงาน 

ไมมี 
(1.)   ชางรายใหมไมชํานาญงาน  (1.)   ใหหัวหนาชางเปนผูฝก 

การนําเทคโนโลยมีาใช 
ระบบเชื่อมโยงขอมูลกับบริษัทรับเหมากอสราง และ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนบริษัทแม 

ไมมี ไมมี 
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กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพ ปญหา การแกไข 

กิจกรรมสนับสนุน - ใหตัวแทนจําหนายเปนผูเก็บเงิน เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดหนี้สูญ 

ไมมี ไมมี 

 
(2) รานคาวัสดุกอสราง 
 

กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพ ปญหา การแกไข 

การจัดสงวัตถุดิบ ไมมี 
(1.)  สินคามาไมตรงกับจํานวนที่สั่ง (1.)  ใชใบ P/O เปนหลักฐานยืนยัน และตั้งทีม 

       ตรวจสอบรวมระหวางจัดซื้อ คลัง และ Loss  
       Prevention 

การบริหารสต็อก 
- จัดจางที่ปรึกษามาวางระบบคลังสินคา 
- จัดตั้งทีม Loss Prevention เขามาดูแล 
- ใชกลองวงจรปด 

(1.)  ตองใชเงินทุนจํานวนมากกับสินคาในสต็อก   
(2.)  สต็อกมีความผิดพลาด ไมของขาดก็ของเกิน 

(1)   ตอรองเครดิตการชําระเงินกับซัพพลายเออร 
(2)   ให Loss Prevention เปนผูรับผิดชอบ และ 
       ตรวจสอบซ้ําโดยฝาย Audit  

การสงมอบสินคา 

ตรวจสอบและลงนามจาก 3 ฝาย ไดแก ฝายคลัง ขนสง และ 
Loss Prevention กอนทําการสงใหลูกคาเพื่อลดการสูญเสีย 

(1.)  ตองรอสินคาเต็มคันรถจึงจะสงได 
(2.)  สินคาแตกหักจากการบรรจุของไมดี 

(1.)  ถาลูกคาสั่งปริมาณไมมาก ใหรอรอบการสง 
      พรอมสินคาของลูกคารายอื่น 
(2.)  Loss Prevention เปนผูรับผิดชอบ ตามเก็บ 
      เงินจากพนักงานขนสง 

การตลาดและ 
การขาย 

ทําปายโฆษณาและเว็บไซด (1.)  แขงขันดวยการตัดราคา (1.)  เจรจากับซัพพลายเออรเพื่อขอเปนตัวแทน 
       จําหนายในพื้นที่แตเพียงรายเดยีว 

การบริการหลัง 
การขาย 

รับเปลี่ยนสินคาที่เสียหาย ไมมี ไมมี 
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กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การจัดซื้อวัตถุดิบ - นําระบบเชื่อมโยงขอมูลมาใช โดยเชื่อมโยงกับผูผลิต
วัสดุกอสราง และสถาบันการเงิน 

(1.)  ตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายกับผูผลิตรายใหญเสียกอน  
       จึงจะสามารถจําหนายวัตถุดิบจากผูผลิตรายนั้นได 

(1.)  ทําการเจรจาขอเปนตัวแทนจําหนาย ถายัง 
      ไมไดเปนก็จะจําหนายของรายอืน่ไปกอน 

การจัดการและ 
พัฒนาแรงงาน 

- จางที่ปรึกษาการขายมาฝกอบรมพนักงานขาย 
- เพิ่มสวัสดิการและคาจางพิเศษ 

ไมมี ไมมี 

การนําเทคโนโลยี 
มาใช 

- นําโปรแกรมบริหารสต็อกมาใช 
- นําระบบเชื่อมโยงขอมูลมาใช โดยเชื่อมโยงกับผูผลิต

วัสดุกอสราง และสถาบันการเงิน 

(1.)  ไฟดับ ไมสามารถใชคอมพิวเตอรได (1.)  ใชเครื่องสํารองไฟ และดําเนินการดวยเอกสาร 
       แทน 

กิจกรรมสนับสนุน 
ไมมี 

(1.)  ตัวแทนจําหนายไมใหความรวมมือในการเปลี่ยนแปลง 
 

(1.)  ใหความรูและสื่อสารถึงประโยชนที่ตัวแทนจะ 
      ไดรับ 

 
(3.) ผูรับเหมากอสราง 
 

กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การจัดสงวัตถุดิบ - มีโรงเก็บวัสดุ 
- เลือกใชวัสดุกอสรางที่มีน้ําหนักเบา เพื่อใหงายตอการ

เคลื่อนยายไปหนาโครงการ 
 

(1.)  วัสดุบางประเภท เชน กระเบื้องมุงหลังคา เปนตน ยากตอการเก็บ 
       รักษา 
(2.)  วัสดุบางประเภท เชน กระเบื้องปูพื้น เปนตน จําเปนตองทําการเก็บ 
       สต็อกครั้งละจํานวนมาก 

(1.)  ใหผูผลิตทยอยสง 
(2.)  ตอรองของสวนลดเงินสด 

การกอสราง - ใชเทคนิคการกอสรางแบบ Prefabricate เพื่อลด
ระยะเวลาและปญหาในการสรางบาน 

- มีรถเครน และอุปกรณกอสรางหนักเปนของตัวเอง ทํา

(1.)  การกอสรางแบบกออิฐ ฉาบปูนในชวงฤดูฝนมีความลาชา (1)  ใชทีมงานกอสรางเพิ่มอีกทีม โดยใหทีมหนึ่ง 
      ทํางานโครงสราง และอีกทีมหนึ่งทํางานตกแตง  
      และจางใหทํางานลวงเวลา 
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ใหไมตองเชา 
กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

การสงมอบสินคา - บริษัทแมที่เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตั้งบริษัท
ลูกเขามาตรวจรับและใหบริการหลังการขาย โดยบริษัท
แมใหงบประมาณจํานวนหนึ่งเปนรายไดของบริษัทยอย 
ทําใหการตรวจสอบเปนไปอยางเขมงวด เพื่อไมให
ขาดทุนจากคาใชจายที่เกิดขึ้นหลังการขาย 

(1.)   ไมผานการตรวจรับจากผูวาจาง (1.) ดําเนินการแกไขให 

การตลาดและ 
การขาย 

- บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนลกูคาหลัก 
- รวมวางแผนพัฒนาโครงการกับลูกคา 

ไมมี ไมมี 

การบริการหลัง 
การขาย 

- รับประกันงานกอสราง 1 ป โดยใหผูวาจางหักเงิน
ประกันรอยละ 5 ของคาจาง 

(1.)  เกิดรอยแตก รอยราว ทอตัน (1.)  เขามาดําเนินการแกไขให 

การจัดซื้อวัตถุดิบ - แยกซื้อวัสดุจากรานคาแตละประเภท เชน วัสดุ
โครงสรางซื้อจากรานหนึ่ง วัสดุไฟฟา-ประปา ซื้ออีกราน
หนึ่ง เปนตน  

- .ใชเทคนิค MRP มาประมาณการจํานวนวัสดุที่ตองใช 
 

(1.)  วัสดุบางประเภท เชน กระเบื้องปูพื้น เปนตน ยกเลิกการผลิตในบาง 
      ผลิตภัณฑ 
(2.)  วัสดุบางประเภทที่ลูกคาตองการยากตอการหาแหลงจัดซื้อ 
(3.)  รานคาวัสดุไมใหเครดิตการชําระเงิน 

(1.)   ตอรองกับลูกคาใหเลือกแบบอื่น 
(2.)   ใหลูกคาเปนผูแนะนําแหลงจัดซื้อ 
(3.)   ใหบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่วาจาง  
        เจรจาขอเครดิตการชําระเงินให โดยหักจาก 
        คาจาง 

การจัดการและ 
พัฒนาแรงงาน 

- ใหสวัสดิการเพิ่มเติม เชน กอสรางบานพักคนงานให
ภายในโครงการ 

(1.)  ชางไมชํานาญงานในการใชวัสดุกอสรางแบบใหม 
(2.)  ชางเปลี่ยนงานบอย ที่ไหนใหคาจางดีกวาก็ไป 

(1.)   ใหผูผลิตวัสดุเขามาฝกอบรม 
(2.)   แกไขไมได 

การนําเทคโนโลยี 
มาใช 

- การเชื่อมโยงขอมูลกับบริษัทอสังหาริมทรัพยที่เปน
บริษัทแม ทําใหบริษัทแมรับทราบความคืบหนาของ
โครงการ 

- การนําเทคโนโลยี Precast และ Prefabricate มาใช 

(1.)  ลูกคาในตางจังหวัดและลูกคากลุมบานราคาแพงยงัไมยอมรับตอ 
       เทคโนโลยีการกอสรางแบบ Precast และ Prefabricate  
(2.)  เทคโนโลยีการกอสรางแบบ Precast และ Prefabricate ยากตอการ 
      ตอเติมหรือปรับเปลี่ยนโครงสราง 
 

(1.)   ใชการกอสรางแบบดั้งเดิม โดยการกออิฐ    
       ฉาบปูน 
(2.)   เปนเรื่องผิดกฎหมาย แตถาลูกคาตองการจะ 
        ใหคําปรึกษาโดยวิศวกร 
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กิจกรรม การเพิ่มมูลคาในกิจกรรม ปญหา การแกไข 

กิจกรรมสนับสนุน - การบริหารการเงิน โดยใชอัตราสวนดานการเงินมา
ควบคุม 

- บริษัทแมที่เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําการ
ออกแบบรวมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยอื่น 

(1)   หนวยงานดานกฎหมาย เชน สคบ. เปนตน ควบคุมเขมงวดขึ้น (1.)    ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
ตารางที่ 4-2 แสดงการเพิม่มูลคา ปญหา และแนวทางแกไขของกิจกรรมตางๆ ในสายโซมูลคาอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง
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 จากผลการวิ จัยดังที่ ไดสรุปไว ในตารางที่  4-2 เ ห็นไดว า  ปญหาที่ เกิดขึ้นกับ
ผูประกอบการรับเหมากอสรางไทย สวนใหญแลวจะเปนผลสืบเนื่องที่เกิดจากปญหาในกิจกรรม
การดําเนินงาน (Operation) ไมวาจะเปนในสวนของการสงมอบบานใหกับผูวาจาง (Outbound 
Logistics) ซึ่งมักจะไมผานมาตรฐานการตรวจรับจากผูวาจาง ซ่ึงเปนบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย หรือในสวนของการบริการหลังการขาย (Service) ซ่ึงผูรับเหมากอสรางตอง
กลับไปดําเนินการซอมแซมใหแกเจาของบาน ตามระยะเวลาการรับประกันที่ระบุในสัญญา
วาจาง ในบางครั้งบานที่สรางไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน ทําใหการซอมแซมมีจํานวนมาก ไม
คุมคากับคาจางที่ไดรับ สงใหเกิดการละทิ้งงาน สงผลใหผูประกอบการรับเหมากอสรางตอง
สูญเสียรายไดในสวนเงินประกันผลงานไป 
 
 นอกจากนั้นปญหาในเรื่องของกระบวนการทํางานแลว ยังมีอีกปญหาสําคัญอีกประการ
หน่ึงที่เกิดขึ้นในสายโซมูลคา ไดแก ปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ไมวาในสวนของ
การขาดแคลนชางกอสรางมืออาชีพ หรือการพัฒนาชางกอสรางที่มีอยูในปจจุบันใหมีศักยภาพ
ทันตอเทคโนโลยีดานการกอสรางที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 ปญหาทั้ง 2 ประการนี้ เปนอุปสรรคในการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมรับเหมา
กอสราง อันจะสงผลถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในภาพรวมทั้งระบบ รวมถึงการ
พัฒนาเพื่อสรางโอกาสในการรับเหมางานกอสรางในตางประเทศ ซ่ึงทางคณะวิจัยไดนําเสนอ
ขอเสนอระดับนโยบาย เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว และเตรียมพรอมตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดอสังหาริมทรัพยในอนาคตตอไปในบทที่ 5 
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4.4 ปจจัยและแนวโนมของอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางในอนาคต 
 

4.4.1 ปจจัยดานสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 

สภาวะแวดลอมของโลกที่ มีการเปลี่ยนแปลงจากปญหาโลกรอน อุทกภัยและ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแมเหตุการณแผนดินไหวจะไมคอย
เกิดขึ้นบอยครั้งในประเทศไทยก็ตาม แตจากการสํารวจพบรอยเลื่อนเพ่ิมขึ้นบริเวณภาคเหนือ
และตะวันตก อีกทั้งพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ เปนชั้นดินออนตัว ทําใหมีโอกาสเกิดแผนดินไหว
ขนาด 7 ริกเตอรในประเทศไทย 

 
จากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหผูประกอบการรับเหมากอสรางไทย

จําเปนที่ตองมีการพัฒนารูปแบบตั้งแตการพัฒนาวัสดุกอสราง เทคนิคออกแบบงานกอสราง 
และกระบวนการกอสราง  ตัวอยางของการนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับงาน
กอสราง ไดแก การนํานวัตกรรมดานนาโนเทคโนโลยีมาใชกับวัสดุกอสราง1 

 
นาโนเทคโนโลยีสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาวัสดุกอสรางใหมีคุณสมบัติใหมๆ  

ได ทั้งรูปแบบของการเปนสารประกอบแตง (Composite) ของสสารในวัตถุน้ันๆ หรือจะนําไป
ผสมอยูใน Component อ่ืนๆ ซ่ึงนํามาประยุกตใชในภายหลัง ขึ้นอยูกับความตองการและ
ลักษณะงานที่จะนําไปประยุกตใช รวมถึงราคาตนทุนดวย 
 

คุณสมบัติของวัสดุกอสรางที่ไดจากการนํานาโนเทคโนโลยีเขามาพัฒนาและประยุกตใช
โดยตรง ไดแก การทําใหขนาดโมเลกุลเล็กลงเพื่อใหมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหสามารถ
ยึดติดไดดีขึ้น สวนอุตสาหกรรมอื่นในสายโซอุปทานของอุตสาหกรรมกอสรางและการพัฒนา
วัสดุกอสรางในประเทศไทย ไมวาจะเปนในเรื่องของสีเคลือบผิว หรือวัสดุกอสรางอ่ืนๆ อาทิ 
ปูนซีเมนต อิฐบล็อก เหล็ก ก็สามารถใชประโยชนจากวัสดุใหมที่สังเคราะหขึ้นไดทั้งสิ้น  
 

                                                 
1  บทบาทของนาโนเทคโนโลยีกับการพัฒนาวัสดุกอสราง ,  ดร .ศิรศักดิ์  เทพาคํา , 
 www.constructionandproperty.net 
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วัสดุกอสรางหลากหลายประเภทในปจจุบันไดนํานาโนเทคโนโลยีเขามาเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น อาทิเชน 

 
- สีทาอาคาร ซ่ึงนิยมนําไปพัฒนาเปนสีสําหรับทาภายนอกใหเกิดคุณสมบัติในการ

ทําความสะอาดตัวเอง อีกทั้งยังสามารถปองกันความรอนโดยอาศัยอนุภาคนาโนทํา
ปฏิกิริยาใหรังสีความรอนสะทอนกลับออกไป ทําใหความรอนไมสะสมอยูในผนังอาคาร 

  
- กระจก เปนวัสดุกอสรางอีกประเภทหนึ่งที่ไดนําคุณสมบัติอันโดดเดนของอนุภาค

นาโนไปใชในการเคลือบผิว เพ่ือใหมีคุณสมบัติในการปองกันมิใหความรอนเขาสูอาคาร 
เปนการลดใชพลังงานภายในอาคารใหนอยลง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาใหเกิดแรงยึด
เหน่ียวเปนกระจกนิรภัยไดอีกดวย 

 
- เสนใยคอนกรีต นาโนเทคโนโลยีชวยทําใหคอนกรีตมีความยืดหยุนตัวสูงขึ้น ไมเกิด

รอยแตกราว (Crack) จากการหดตัวของคอนกรีต เน่ืองจากอนุภาคนาโนที่เขาไปเปน
สวนประกอบ จะทําใหคอนกรีตมีความละเอียดมากขึ้น สงผลใหการยึดเกาะดีขึ้น  ทั้งยัง
ทําใหเกิดคุณสมบัติในการทําความสะอาดตัวเอง เพ่ิมความแข็งแรง ทนทาน ซ่ึงใน
อนาคตคอนกรีตจะเปนวัสดุกอสรางที่ไดรับการพัฒนาดวยนาโนเทคโนโลยีใหมี
คุณสมบัติเปน Flexible Concrete ที่สามารถโคง งอได 

 
- เหล็ก สามารถนําอนุภาคนาโนไปใชเปนสวนประกอบ  ทําใหเหล็กมีคุณสมบัติใน

การยืดหยุนตัวและมีความเหนียวมากขึ้น 
 
- ไม สามารถนํามาเคลือบผิวดวยอนุภาคนาโน เกิดเปนไมธรรมชาติที่สามารถ

ปองกันรังสี UV และยืดอายุการใชงานของไมได 
 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมที่เกิดขึ้น ประกอบกับความกาวหนาของวัสดุ
กอสราง สงผลใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางตองมีการปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซ่ึงทางคณะวิจัยไดนําเสนอแนวทางการปรับตัวหัวขอที่ 5.2.2  พรอม
กรณีศึกษาในหัวขอที่ 5.2.3  
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4.4.2 ปจจัยดานจํานวนผูศึกษาดานชางกอสราง 
 

ทางคณะวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจํานวนผูเขารับการศึกษาสายอาชีวะ แผนกชาง
กอสรางจากหลายสถาบันทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ดังตารางที่ 4-3 

 
สถาบัน ชางไฟฟา (คน) ชางยนต (คน)   ชางกอสราง (คน) 

วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน 
(จํานวนผูเขารับการศึกษาป 2550) 

322 326 26 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(จํานวนผูเขารับการศึกษาป 2550) 

173 217 37 

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาป 2547) 

55 57 30 

โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาป 2550) 

62 163 12 

 
ตารางที่ 4-3 จํานวนผูที่เขารับการศึกษาดานชางกอสราง 

 
ที่มา:   จากการรวบรวมของคณะวิจัย 
 
 จากตารางที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูที่เขาศึกษาในสาขาชางกอสราง ทั้งใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. จากหลายสถาบัน พบวา จํานวนผูที่เขาศึกษาและจํานวนผูจบการศึกษา
ในสาขาดังกลาวมีจํานวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนเขาศึกษาและจํานวนผูจบการศึกษาใน
สาขาชางยนตและชางไฟฟา  
 
 จากสถานการณดังกลาว ทําใหแนวโนมการขาดแคลนชางกอสรางที่เปนอยูในปจจุบัน 
เพ่ิมสูงมากขึ้นในอนาคต ทําใหตองมีการผลักดันแรงงานจากอุตสาหกรรมอื่น เชน แรงงานภาค
เกษตรกรรม เปนตน รวมถึงแรงงานตางดาวเขามาทํางานดานกอสรางแทน กอใหเกิดปญหา
ดานทักษะความชํานาญงาน สงผลถึงคุณภาพงานกอสรางที่ลดลง 
 
 แนวทางการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาดังกลาว คือ การนําเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม
เขามาใช โดยเฉพาะงานดานโครงสรางวิศวหรรม เพ่ือลดการพึ่งพาการใชแรงงานกอสรางลง 
และผลักดันชางกอสรางที่มีฝมือที่มีอยูในปจจุบัน ใหพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อใหสามารถ
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ดําเนินการกอสรางในสวนของงานดานสถาปตยกรรม ซ่ึงเปนงานที่ตองอาศัยฝมือและความ
ละเอียดมากกวางานดานวิศวกรรม  
 
 โดยแนวทางการพัฒนาศักยภาพชางกอสรางแนวทางหนึ่ง คือ การจัดตั้งสถาบัน
ฝกอบรมวิชาชีพการกอสรางขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะชางใหมีทักษะในงานดานสถาปตยกรรมมาก
ขึ้น รวมทั้งพัฒนาใหมีทักษะเพื่อรองรับตอเทคโนโลยีและการบริหารจัดการงานกอสรางสมัยใหม 
ซ่ึงทางคณะวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดการสนับสนุน ในหัวขอ 5.2.4 พรอมกรณีศึกษาในหัวขอ
ที่ 5.2.5   
  

4.4.3 ปจจัยดานลักษณะที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

จากรูปที่ 3-20 แสดงถึงแนวโนมของประเภทที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจํานวนที่
อยูอาศัยประเภทอาคารชุดหรือคอนโดมีเนียม มีแนวโนมจะเพิ่มสูงมากขึ้น ทําใหผูประกอบการ
ธุรกิจรับเหมากอสรางที่เคยรับเหมางานกอสรางที่อยูอาศัยในแนวราบ ตองมีการพัฒนาการ
ออกแบบ เทคนิคและทักษะการกอสราง  รวมถึงการบริหารงานโครงการซึ่งมีความแตกตางจาก
การกอสรางงานในแนวราบอยูพอสมควร  

 
ความแตกตางระหวางเทคนิคงานกอสรางในแนวราบและแนวสูง มีทั้งความแตกตางใน

เรื่องของการใชอุปกรณกอสราง ซ่ึงอาคารสูงจะตองมีการใชเครื่องจักรอุปกรณประเภทเครนยก 
การใชวัสดุประเภทเหล็กและหมุดยึดในการกอสรางมากขึ้น การวางระบบทอตางๆ ไมวาจะเปน
ทอนํ้าเสียและทอนํ้าดี ระบบไฟฟา ระบบปองกันอัคคีภัย ก็มีความแตกตางจากการกอสรางใน
แนวราบ รวมถึงตองอาศัยความชํานาญของชางในการกอสรางบริเวณพื้นที่แคบมากขึ้น 
 
 ในเรื่องของการบริหารโครงการเชนเดียวกัน จากขอบังคับทางกฎหมายตางๆ ไมวาจะ
เปนกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง การขนสงวัสดุ สงผลตอการ
ปรับตัวของผูประกอบการรับเหมากอสรางใหสอดคลองกับรูปแบบการบริหารโครงการที่
เปลี่ยนไป 
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4.4.4 ปจจัยดานความตองการที่อยูอาศัยในตลาดโลกและการเปด FTA ภาค
บริการ 

 
ความตองการที่อยูอาศัยในประเทศตางๆ มีแนวโนมพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม

ประเทศตะวันออกกลาง ซ่ึงเปนประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงจากการคาน้ํามันและมี
การลงทุนดานอสังหาริมทรัพยเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนศูนยการคาขนาดใหญ 
โรงงานอุตสาหกรรม  อสังหาริมทรัพยทั้งในรูปแบบของการทองเที่ยวและการอยูอาศัย อีกทั้ง
ประเทศเหลานี้ยังขาดแคลนทักษะและแรงงานในการกอสราง จึงเปนเปาหมายของบริษัท
รับเหมากอสรางที่จะเขาไปลงทุนในตลาดดังกลาว 

 
สําหรับการเขาไปรับงานโครงการกอสรางในประเทศแถบตะวันออกกลาง2 มีกฎระเบียบ

ตางๆ ที่ตองปฏิบัติมีความเขมงวดพอสมควร ดังน้ันการเขาไปทํางานในตะวันออกกลางจึงตอง
ผานกระบวนการตามระเบียบ ขั้นตอน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดโดยเขาไปจดทะเบียนบริษัท
เปนสาขา (Branch) และใหคนทองถิ่นหรือบริษัททองถิ่นเปนสปอนเซอรเพ่ือเขาไปรับงานใน
ประเทศนั้นๆ อีกวิธีการหนึ่ง คือ การรวมลงทุนจดทะเบียนเปนบริษัททองถิ่น (Local Company) 
โดยมีอัตราสวนการถือหุน 51:49 เชนเดียวกับขอกําหนดของกฎหมายการถือครองหุนสวน
บริษัทที่มีผลบังคับใชอยูในประเทศไทยปจจุบัน  

 
นอกจากนี้ อีกวิธีการหนึ่งในการเขาไปรับงานในตะวันออกกลาง คือ การจดทะเบียน

เปนบริษัท International ในประเทศนั้น แตมีขอกําหนดวาจะรับงานไดเฉพาะงาน International 
Bid เทานั้น ดังน้ันวิธีการนี้จึงเหมาะสําหรับโครงการขนาดใหญสําหรับบริษัทขามชาติหรือบริษัท
ขนาดใหญเทานั้น 

 
สิ่งที่ผูประกอบการไทยจะตองปรับตัวนอกจากเรื่องของกฎหมายแลว ยังมีเร่ืองของ

วัฒนธรรมและภาษา ซ่ึงภาษาอังกฤษเปนอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอาหรับที่นิยมใชในการ
สื่อสาร ผูประกอบการไทยโดยมากมีจุดออนในดานดังกลาว อีกทั้งการปรับตัวในดานวัฒนธรรม
เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับคนงานทองถิ่นไดเปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากประชากรในตะวันออก

                                                 
2  โอกาสงานกอสรางในประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตสและประเทศแถบตะวันออกกลาง,     
บุณยพงศ สาระเกษตริน, www.constructionandproperty.net 



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

 
งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ช้ัน 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

4-28 

กลางสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ที่มีประเพณีทางศาสนาเครงครัด โดยเฉพาะประเพณีถือศีล
อดเปนเวลาหนึ่งเดือนในทุกๆ ป ซ่ึงในชวงเทศกาลถือศีลอดนี้จะใหคนงานอิสลามทํางานไมเกิน   
6 ชั่วโมง ดังน้ันจึงตองวางแผนการทํางานใหดี และหลังจากเทศกาลดังกลาวจะเปนชวงวันหยุด
ประจําป ซ่ึงทางราชการจะหยุดอีกประมาณ 2 สัปดาห ดังน้ัน ถาจะตองติดตอประสานงานกับ
หนวยงานราชการ จะตองวางแผนและบริหารจัดการระยะเวลาการดําเนินการตางๆ ไวดวย 

 
นอกจากกลุมประเทศตะวันออกกลางแลว ประเทศที่ไทยไดมีการดําเนินการตาม

ขอตกลงการคาเสรี (FTA) ดานบริการ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดียและจีน เปนตน เปด
โอกาสใหเขาไปลงทุนเปดบริษัทกอสรางได ซ่ึงผูประกอบการจะตองมีการปรับตัวเชนเดียวกับ
การลงทุนกอสรางในประเทศอื่นๆ  
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บทที่ 5 
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

 
 คณะวิจัยไดทําการศึกษาถึงกรณีศึกษาตางๆ ทั้งกรณีศึกษาในประเทศ และกรณีศึกษา
จากตางประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการนําเสนอขอเสนอแนะ ทั้งดานการปรับตัวของ
ผูประกอบการ และขอเสนอในดานนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมที่จะใชในการพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง โดยกรณีศึกษา
ตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

5.1 กรณีศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการ 

5.1.1 กรณีศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

(1.) กรณีศึกษาการพัฒนาสูความเปน ODM และ OBM ของ บจก. อุตสาหกรรม               
ดีสวัสดิ์ 

 
 บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ ผูผลิตเฟอรนิเจอรสนามแบรนด Garden Cornier หรือที่รูจัก
ทั่วไปในแบรนดบริษัท Deesawat กอตั้งขึ้นเม่ือป 2515 เปนธุรกิจครอบครัวที่เริ่มจากทําโรงงาน
ไมเพ่ือการสงออกครบวงจร ตั้งแตการเลื่อยไม อบไม แปรรูปไม และผลิตสินคาที่ทําจากไม ทั้ง
ไมพ้ืนปารเก ประตูวงกบหนาตาง โดยมีการนําเขาเครื่องจักรจากยุโรปและไตหวั่น เพ่ือใหการ
ผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 หลังจากนั้นจึงเริ่มขยายการดําเนินธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร โดยเนนไป
ยังเฟอรนิเจอรไมที่เนนรูปแบบงานดีไซน ในระยะเริ่มตนบริษทัซือ้เทคโนโลยีการผลติมาจาก
โรงงานเฟอรนิเจอรในสิงคโปรของชาวอังกฤษ ชื่อ Rosewood Cabinetry ซ่ึงเปนบริษัทผูผลติ
เฟอรนิเจอรคุณภาพสูงสงออกไปยังประเทศอังกฤษ ตัง้แตป 2522 ในชวงแรกบรษิัทใชชางฝมือ
ชาวสิงคโปรทัง้หมด ตอมาไดทยอยเปลี่ยนเปนชางฝมือชาวไทยแทน 
 

สินคาที่ผลติสวนใหญทําจากไมสักและไมเน้ือแข็ง ไดแก เฟอรนิเจอรสนามจากไมสัก 
สแตนเลส หวายเทียม เฟอรนิเจอรภายนอกสําหรบังานโครงการตางๆ ไมพ้ืนสนาม ศาลา
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สําหรับใชภายนอก ประตูใชภายนอกและภายใน ไมพ้ืนปารเก การผลิตสวนใหญเปนแบบ OEM 
(Original Equipment Manufacturing) โดยรับผลิตตามแบบของลูกคาเปนหลกั สวนใหญเปน
การผลิตเพ่ือสงออก ตลาดหลักที่สําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญ่ีปุน และเยอรมัน 

 
จากการแขงขันในตลาด OEM. ที่รุนแรง ทําใหบรษิัทเริ่มที่จะทําการพัฒนาตัวเองสูการ

เปนผูผลติแบบ ODM โดยบริษัทจางทีมงานดานการออกแบบจํานวนมากถึง 40 คน เพ่ือรองรับ
การพัฒนาการออกแบบสินคาใหเปนที่ยอมรับในตลาดโลก และเนือ่งจากสินคาเนนงานดีไซนจึง
ไดมีการจดลิขสิทธิ์ไวในหลายประเทศ ที่สงสินคาเขาไปทําตลาด แตตลาดในประเทศไทยยัง
ไมไดมีการจดลิขสิทธิ์แตอยางใด  

 
ปจจุบันบริษทัไดทําการพัฒนาไปสูผูผลติแบบ OBM ดวยการสรางแบรนดของตัวเอง

เริ่มจากทําเฟอรนิเจอรฝงมุก แตไมประสบความสําเรจ็จึงเปลี่ยนมาทํางานแนวดีไซน และจาก
รับจางผลิตหันมาทาํแบรนดของตัวเอง ดวยการซื้อแบรนดในตลาดลูกคาระดับสูงมาจาก
ประเทศฝรั่งเศส และพัฒนาการสรางแบรนดตามแผนของเจาของเดิมทั้งหมด ปจจุบันเริ่มเปนที่
รูจักมากขึ้น ขอดีของการจําหนายเฟอรนิเจอรที่เปนงานออกแบบ ซ่ึงลักษณะของการขาย คอื 
การขายนอยชิ้นแตผลตอบแทนสูง ทําใหประหยัดตนทุนการผลิตได เน่ืองจากไมจําเปนตองจาง
แรงงานจํานวนมาก ทําใหไมตองจายคาแรงเพิ่มเพ่ือทําสินคาจํานวนมาก  

 
ในเรื่องของชองทางการจําหนายตลาดในประเทศนั้นมีการเปดรานจําหนาย 4 แหง ใน

ยานศูนยการคาและโรงแรมตางๆ สําหรับตลาดตางประเทศนั้น มีการเปดรานจําหนายของ
บริษัทเองที่ประเทศสิงคโปร และประเทศอ่ืนๆ อีกหลายประเทศ   

 
แนวทางในการเขาสูตลาดญี่ปุน ของบริษัทฯ เปนกรณีศึกษาหนึ่งที่นาสนใจ โดยบริษัท

เปนหนึ่งในผูประกอบการที่เขารวมและไดรับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม G-Mark ที่ประเทศ
ญ่ีปุน จากผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรชุด Summer Cabana ซ่ึงกอนหนาที่บริษัทฯ จะเขารวมการ
ประกวดดังกลาว บริษัทฯ ยังไดรับรางวัลออกแบบผลิตภัณฑยอดเยี่ยมของประเทศไทย หรือ
รางวัล DEmark จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ซ่ึงรางวัล G-Mark เปน
เครื่องหมายแสดงถึงคุณภาพและความสรางสรรคในการออกแบบที่ผูบริโภคชาวญี่ปุนใหการ
ยอมรับมากกวา 50 ป ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทําตลาดเฟอรนิเจอรใน
ประเทศญี่ปุนตอไปได 
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รูปที่ 5-1 เฟอรนิเจอรชุด Summer Cabana ของ บจก. ดีสวสัดิ์อุตสาหกรรม ที่
ไดรับรางวลั G-Mark 

 
นอกจากการพัฒนาไปสูการเปนผูผลติแบบ ODM และ OBM ดังที่ไดกลาวในขางตน

แลว บริษัทยังไดทําการปรับปรุงศักยภาพกิจกรรมดานการผลิตในสายโซคุณคา ตั้งแตเรื่อง
วัตถุดิบหลักอยางไม ซ่ึงไมที่บริษทัใชในการผลิตสวนใหญใชไมสักและไมเน้ือแขง็ ดังน้ันบริษัท
จึงทําการปลูกสวนปาควบคูมาโดยตลอดเพื่อเอาไวใชในการผลิต และพยายามทีจ่ะนําวัสดุอ่ืนที่
นอกเหนือจากไม เชน เหล็ก สแตนเลส หวาย และเศษไม เปนตน เขามาใชในการผลิตเพ่ือลด
การใชไมลง และเปนทางเลอืกเพ่ิมเติมใหแกลูกคาดวย 

 
ในดานการแปรรูปไมเพ่ือนํามาใชในการผลิตเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม

เพ่ือการสงออกแตกตางจากอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมในประเทศ คณุภาพของการอบไมถือวา
เปนปจจัยสําคัญ แตโรงงานแปรรูปไมในประเทศไทยสวนใหญไมคอยใหความสนใจกับเรื่อง
ดังกลาว เพราะเห็นวาไมสาํคัญและไมมีความเขาใจตัง้แตตน และการนําไมที่ไดจากการแปรรูป
ไปจัดจางโรงอบภายนอก ซ่ึงไมไดใหความสนใจเรือ่งเทคนิคการอบที่ไดมาตรฐาน สนใจเพียง
ปริมาณในการอบครั้งละมากๆเทานั้น ทาํใหความชื้นในเนื้อไมยังแหงไมไดตามมาตรฐาน สงผล
ตอการใชงาน กอใหเกิดปญหาในเรื่องคุณภาพของเฟอรนิเจอรสงออกตามมา  

 
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวของบรษิัท ทําโดยการเขารับการสนับสนุนทางดาน

ผูเชี่ยวชาญจากโครงการสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ภายใต
ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
โดยทางโครงการ iTAP ไดจัดสงคณะผูเชี่ยวชาญจากภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขามาเปนที่ปรึกษาแนะนําวิธีการพัฒนาเทคนิคในการอบไมที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการอบไม และประหยัด
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พลังงานไดถึง 20% พรอมกับชวยลดของเสียและตําหนิที่เกิดจากการอบไม โดยประโยชนที่
บริษัทไดรับ นอกจากชวยลดเวลาในการอบไมใหเร็วขึ้นจากปกติ 15 วัน เหลือ 12 – 13 วัน ทํา
ใหขณะน้ีบรษิทัฯ มีเตาอบถึง 6 เตา สามารถอบไมไดครั้งละ 60 คิวบิกเมตร / เตา ทําใหบริษทั
สามารถประหยัดเวลาในการอบไมไดถึง 6 วัน/เดือน หรือ คิดเปน 72 วัน / เตา / ป 

 
นอกจากนี้ ทางบริษัทยังใหความสําคัญกับการลดตนทุนการผลิต โดยการลดปริมาณ

ของเสีย ซ่ึงพยายามใชทกุชิ้นสวนของไมใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะเศษไมที่เหลือจาก
การตัดไมชิ้นใหญ ก็สามารถนํามาใชเปนชิ้นสวนของเฟอรนิเจอร ขึ้เลื่อยที่ไดจากกระบวนการ
ผลิตสามารถนํามาใชเปนพลังงานในการอบไมอีกดวย  
 
ที่มา: รวบรวมขอมูลจากบทความ “Deesawat ผูนําเฟอรนิเจอรสนาม ทาชนตลาดจีน-
เวียดนาม, ผูจัดการออนไลน 24 ม.ค. 2550 และบทความ “ดีสวัสดิ์ ผูบุกเบิกสรางแบรนด
เฟอรนิเจอรไทยในตางแดน, ผูจัดการออนไลน 11 ก.ค. 2550     
 
ประโยชนที่ไดรับจากกรณีศึกษา 
 
 กรณีศึกษาดังกลาวเปนตวัอยางการพัฒนาของผูประกอบการ จากจุดเริ่มตนของการ
เปนผูประกอบการแบบ OEM. ซ่ึงไดทําการพัฒนายกระดับตวัเองอยางตอเน่ือง จนกระทั่ง
กลายเปนผูประกอบการแบบ OBM ซ่ึงมีแบรนดสินคาเปนที่รูจักในหลายประเทศ  
 

โดยการพัฒนาของ บจก.ดีสวัสดิ์ น้ัน มุงเนนการพัฒนากิจกรรมตางๆ ในสายโซมูลคา 
ทั้งดานการจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) โดยการปลูกสวนปาเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิต, 
กระบวนการทํางาน (Operation) โดยการพัฒนาดานกระบวนการออกแบบและรักษาระดับ
มาตรฐานคุณภาพการผลิต และดานการตลาด (Marketing and Sales) โดยการสรางและพัฒนา
แบรนดสินคาของตนเอง ซ่ึงกระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับของ บจก.ดีสวัสดิ์ สวนหนึ่งนั้น
ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ ทําให
กระบวนการพัฒนาสามารถพัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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(2.) กรณีศึกษาการพัฒนาสูความเปน ODM ในตลาดโลกของบรษัิท The Euro 
American Industrial Corporation 

 
 บริษัทกอตั้งขึ้นในป 2518 ในไตหวัน ทําการผลิตเฟอรนิเจอรที่ ใชในครัวเรือน
คุณภาพสูง เชน โตะ เกาอ้ี ชั้นวางโทรทัศน โซฟา ชุดรับแขก เปนตน โดยนโยบายการสงออก
เฟอรนิเจอรที่ชัดเจนของบริษัทเริ่มจากติดตอเปนผูผลิตเฟอรนิเจอรใหกับ IKEA ในป 2529 
จนกระทั่งกลายเปนผูผลิตเฟอรนิเจอรหลักใหกับ IKEA ในไตหวัน  
 
 เพ่ือที่จะขยายกลุมฐานลูกคาไปยังประเทศตางๆใหมากขึ้น บริษัทไดปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพการผลิต จนไดรับใบรับรองมาตรฐาน 4 SIP Quality Control System Certificate ในป 
2543 และไดรับใบประกาศนียบัตร IWAY จากทาง IKEA ในป 2546 ซ่ึงจากการปรับปรุง
มาตรฐานการผลิตดังกลาวทําใหบริษัทเริ่มมีแนวคิดปรับตัวเองสูการเปนผูประกอบการแบบ 
ODM ไดรับการรับรองมาตรฐาน International Quality Guaranteed System: ISO 9000: 
1994 และ ISO 9001:2000 ทําใหบริษัทมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 
 
 ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน พนักงานของบริษัทฯ ไดรับการฝกอบรมอยางดี 
ทั้งพนักงานดานการออกแบบที่พรอมไปดวยทักษะการออกแบบทุกดาน ความรูในการใช
เครื่องมือการผลิตที่มีความแมนยําสูง เชน CNC pipe bending machine, CO2 arc welding 
machine และ Auto wrapping and packaging machine เปนตน ทําใหสายการผลิตมี
ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น มีตนทุนการผลิตและระยะเวลาการวิจัยและพัฒนาที่ลดลง สงผลให
เจาหนาที่ดานวิจัยและพัฒนาสามารถใชเวลาที่ลดลงจากการวิจัยดังกลาวมาทําการตรวจสอบ
การใชงานของผลิตภัณฑ ปรับปรุงแมพิมพของเครื่องฉีดและเทคโนโลยีการโคงงอวัสดุใหมาก
ขึ้น ซ่ึงเปนจุดเดนในการผลิตของบริษัทฯ ที่ไมมีคูแขงรายใดในตลาดสามารถทําไดดีเทา 
 
 “คุณภาพตองมากอน (Quality First)” เปนสโลแกนของบริษัท ซ่ึงนํามาใชในการปฏิบัติ
อยางจริงจัง เพ่ือที่จะรักษาคุณภาพการผลิตใหไดตามมาตรฐานและใหเกิดความเชื่อม่ันดาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑทุกชิ้น บริษัทจึงมีระบบการทดสอบคุณภาพหลายอยาง อาทิเชน 
การทดสอบความลาในแนวราบ (Horizontal fatigue test)    การทดสอบความลาในแนวตั้งฉาก 
(Perpendicular fatigue test) และการทดสอบ 35 kg perpendicular with ease เปนตน  
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 นอกจากการใหความสําคัญเร่ืองคุณภาพสินคาและการพัฒนาเทคโนโลยี ดังที่ไดกลาว
ในขางตน บริษัทยังใหความสําคัญกับการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีความคุมคาตอราคา และเรื่องของ
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  
 
 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ เปนอีกสิ่งหน่ึงที่บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางยิ่ง 
บริษัทฯ ไดใหความสนใจในเรื่องของการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี การขยาย
ระยะเวลาการใชผลิตภัณฑที่ยาวนานขึ้น และการนําทรัพยากรที่ใชผลิตกลับมาใชใหม อีกทั้ง
บริษัทยังสงเสริมใหพนักงานมีความสัมพันธ และรวมระดมสมองกับพนักงานในแผนกอื่น 
เพ่ือใหเกิดความสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5-2 ตัวอยางผลติภัณฑเฟอรนิเจอรของบริษัท The Euro American Industrial 

Corporation 
 
ที่มา: บทความเรื่อง Euro American Industrial Corporation Consistently stands for high-
qualified furniture, www.free-press-release.com,21 August 2008 
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ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 
 
 กรณีศึกษาของ บ. The Euro American Industrial Corporation เปนอีกแนวทางหนึ่ง
ของผูประกอบการที่ยกระดับสูการเปนผูประกอบการแบบ ODM โดยการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการทํางาน (Operation) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  
 
 การพัฒนากระบวนการทํางานของบริษัทนั้น เนนที่การพัฒนาคุณภาพการผลิตให
เปนไปตามการยอมรับในระดับสากล โดยการนําเทคโนโลยีของเครื่องจักรอุปกรณเขามาใช 
ประกอบกับการฝกทักษะฝมือแรงงานใหสามารถดําเนินการผลิตภายใตระบบควบคุมมาตรฐาน
ดังกลาวไดอยางถูกตอง ซ่ึงแนวทางการพัฒนาดังกลาว ผูประกอบการไทยที่ตองการสงออก
ผลิตภัณฑไปจําหนายในระดับสากลควรที่จะศึกษา และนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติจริง  
 
(3.) กรณีศึกษาการวางแผนลดตนทุนโลจสิติกสรวมกบัซัพพลายเออร                

บริษัท เอสอาร เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 1 
 

บริษัท เอสอาร เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด กอตั้งขึ้นในป 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 
10 ลานบาท โดยประกอบธุรกิจผูสงออกสินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องใชในครัวเรือน มี              
ซัพพลายเออรผลิตสินคาจํานวน 19 ราย มีสินคาประมาณ 68 รายการ ประเทศที่สงออก คือ 
ประเทศกลุมยุโรป ซ่ึงเปนตลาดใหญสุด รองลงมาไดแก ประเทศในทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ 
และตะวันออกกลาง  

 
บริษัทฯ ประสบปญหายอดขายลดลงอยางตอเน่ืองจากรายได 1,447 ลานบาทในป 

2547 ลดลงอยูที่ 1,186 ลานบาทในป 2548 เน่ืองจากคูแขงรายใหมที่เกิดขึ้นจากประเทศ
เวียดนาม ทําใหผลติภัณฑบางสวนที่เคยผลิตจากประเทศไทย ถูกยายฐานการผลิตไปที่ประเทศ
เวียดนาม อีกทั้งยังประสบปญหาตนทุนวัตถุดิบที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําใหสินคาที่สงออกมีราคาสูงขึ้น
ตามลําดับ 

                                                 
1 กลยุทธลดตนทุนโลจิสติกส อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร หนา 76-79, Logistics Thailand, 
September 2008 
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จากปญหาดังกลาวทําใหบริษัทจําเปนตองลดราคาสินคาลงอยางเรงดวน เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขัน โดยพยายามหาวิธีการใหมๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการผลิตสินคา
เฟอรนิเจอรในหมวดตางๆ เพ่ิมเติม เชน เฟอรนิเจอรจากผา และเซรามิค เปนตน 

 
ลักษณะการบริหาร Supply Chain ของบริษัทฯ จะใชการบริหารในลักษณะของ 

Regional ซ่ึงประกอบดวยไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยการบริหารงานเปน
แบบเครือขายประกอบดวยองคกร และผูมีสวนไดเสียตางๆ เชน ผูจัดจําหนาย ผูสงมอบวัตถุดิบ 
โรงงานแปรรูปผลิตผล ศูนยกระจายสินคา ผูคาปลีก และลูกคา 

 
การเชื่อมโยงในแตละองคประกอบของหวงโซอุปทานใหเกิดความสมดุลหรือความ

สอดคลองทั้งในระดับตนนํ้าและปลายน้ํา เพ่ือสรางสินคาสําหรับสงมอบใหลูกคาปลายทาง จึงมี
บทบาทสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการระหวางลูกคาตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ซ่ึงประสิทธิภาพใน
การบริหารหวงโซอุปทาน จะประกอบไปดวยความเชื่อมโยงการไหลของขอมูลสารสนเทศ และ
ทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิต เพ่ือใหการผลิตสามารถสงมอบสินคาในปริมาณที่ถูกตอง ทําให
ตนทุนโดยรวมอยูในระดับที่เหมาะสมและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดังน้ันเปาหมายของ
บริษัทในการบริหารหวงโซอุปทาน จึงเนนดานประสิทธิภาพการดําเนินงาน และประสิทธิผลทาง
ตนทุน โดยมีองคประกอบหลัก คือ ประสานกิจกรรมระหวางสมาชิกตางๆในหวงโซอุปทาน  

 
นโยบายของกลุม เอส อาร มีนโยบายในการลดราคาสินคาจากซัพพลายเออรลงทุกป 

และยังคงตองการรักษาระดับยอดขายและฐานการผลิตในประเทศไทย จึงตองมีการวางแผน
รวมกับซัพพลายเออร ตัวอยางเชน ซัพพลายเออร A เปนซัพพลายเออรที่มีสัดสวนในการขาย
สินคาใหกับทางบริษัทฯ มากที่สุด ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไดนําขอมูลการผลิตของบริษัท A มา
วิเคราะหหาสาเหตุในการแกไขปญหา ซ่ึงกวารอยละ 60 เปนปญหาวัตถุดิบ 

 
ทางบริษัทฯ ยังไมสามารถเขาไปแกไขปญหาดังกลาวไดในทันที เน่ืองจากวัตถุดิบของ

ซัพพลายเออรสวนใหญจะแปรผันตามราคาน้ํามัน ทําใหซัพพลายเออรตองสั่งซ้ือสินคาจํานวน
มากเพื่อมาเก็บไว กอนที่ราคาจะสูงขึ้น และเวลาการสั่งวัตถุดิบมาผลิตจะตองสั่งเปน Lot Size 
เพราะจะทําใหตนทุนในการสั่งซ้ือสินคาต่ําลง ซึงปญหาในกรณีนี้บริษัทมีความเห็นวาจะรวมเขา
ไปชวยบริหารและพัฒนาระบบสินคาคงคลังของซัพพลายเออร A เพ่ือลดสัดสวนของการเก็บ
วัตถุดิบลง โดยตนทุนรอยละ 10.58 เปนเรื่องของคาใชจายการผลิตสินคาในโรงงานของทาง        
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ซัพพลายเออร ตนทุนรอยละ 4 เปนเรื่องคาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ และตนทุนรอยละ 19.42 เปน
คาใชจายดานโลจิสติกส ซึงเปนตนทุนที่ทางบริษัทฯ และซัพพลายเออร A ประชุมตกลงรวมกัน
วางแผนบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนดังกลาวลง 

 
ตนทุนทางดานโลจิสติกสของซัพพลายเออร A เม่ือพิจารณาจําแนก พบวา ในป 2548 

คาขนสงมีราคาสูงขึ้นมีสัดสวนรอยละ 9.97 ในขณะที่คาใชจายในการบริหารงานอยูที่รอยละ 3 
คาใชจายในการเก็บรักษาสินคาคงคลังรอยละ 6.28 และคาใชจายเกี่ยวกับคลังสินคารอยละ 
0.17 ดังน้ันทางบริษัทฯ และซัพพลายเออร A จึงรวมมือวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใช
เครื่องมือในการวิเคราะหที่เรียกวา Cause-and Effect Diagrams รวบรวมสาเหตุ 

 
จากการวิเคราะห Cause-and Effect Diagrams ของซัพพลายเออร A ใหผลลัพธวา 

สาเหตุที่ทําใหคาขนสงสินคาที่สูงขึ้นมาจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และระยะทางในการขนสง ทาง
บริษัทฯ จึงนําเรื่องรูปแบบการขนสงและปริมาณการขนสงสินคามาวิเคราะหหาแนวทางแกไข 
โดยหลังจากการปรับปรุงรูปแบบและปริมาณการขนสงแลว ขั้นตอนตอไปที่จะบริหารจัดการ
รวมกัน คือ การเก็บสินคาสําเร็จรูปของซัพพลายเออรเพ่ือเก็บสินคาใหนอยที่สุด  

 
แนวทางในการแกไขปญหาดานการขนสงสินคานั้นมี 2 แนวทางในการแกไข ไดแก  

1) ศึกษาเสนทางของการขนสงใหม    จากการศึกษาขอมูลของซัพพลายเออร A พบวา 
ระยะทางในการขนสงสินคาเปนปจจัยหลักที่ทําใหสินคาที่ขายใหกับบริษัทมีราคาสูงขึ้น 
เน่ืองจากที่ตั้งโรงงานของซัพพลายเออร A ตั้งอยูที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งมี
ระยะทางหางจากทาเรือแหลมฉบัง 450 ก.ม. เปนผลทําใหเกิดคาใชจายที่สูง 
 
 จากการศึกษาตนทุนคาขนสงโดยใชรถหัวลาก และตูคอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต เปน
ฐานเปรียบเทียบระหวางป 2547-2548 พบวาในป 2547 ตนทุนในการขนสงสินคาตอชิ้นมีมูลคา
เทากับ 12.20 บาท/ชิ้น เทียบกับป 2548 ซ่ึงมีตนทุน 13.68 บาท/ชิ้น หลังจากนั้นไดทําการ
สัมภาษณเชิงลึกกับซัพพลายเออร A เพ่ือหาทางแกปญหารวมกัน ใหสามารถแขงขันกับคูแขง
อยางเวียดนาม ซ่ึงมีตนทุนโลจิสติกสต่ํากวาประเทศไทยรอยละ 2 
 
 ดังนั้นจึงทําการหาแนวทางการแกปญหาโดยการศึกษาเสนทางการขนสงสินคาใหม 
โดยการศึกษาเสนทางการขนสงดวยรถไฟทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งเรื่องคาใชจายใน
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กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเสนทางการขนสง เพ่ือเปรียบเทียบกับคาขนสงทางถนนในปจจุบัน 
รวมถึงความพรอมในเร่ืองของอุปกรณตางๆ เชน เครนยกตู หรือบริการตางๆที่สถานีขนสง
สินคา เปนตน 
 
 จากการศึกษา พบวา เสนทางขนสงทางรถไฟในสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจุดขน
ถายที่ จ.นครราชสีมา โดยระยะทางจากลาดกระบังถึง จ.นครราชสีมา ยาวประมาณ 360 ก.ม. 
และสามารถลดคาขนสงลงไดถึง 5,200 บาทตอตู ทําใหคาขนสงตอชิ้นมีราคาที่ลดต่ําลง แตการ
ขนสงโดยวิธีดังกลาวประสบปญหาบาง เน่ืองจากเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการยกตูสินคา 
และบริการอื่นๆ ไมเพียงพอ 
 
ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 
 
 การแกไขปญหาและเพิ่มศักยภาพในสายโซอุปทาน จะตองเริ่มจากความตั้งใจที่จะ
พัฒนารวมกันทั้งสายโซอุปทาน โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกองคกร โดยการนํากลยุทธดาน
นวัตกรรมมาใชในการพัฒนาสวนกิจกรรมตางๆในสายโซมูลคา เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบใน
การแขงขัน ดังตัวอยางจากกรณีศึกษาขางตน ถาผู จัดจางอยางบริษัท เอสอาร เทรดดิ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด ไมเขาไปใหความชวยเหลือ และไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก        
ซัพพลายเออร A ปญหาที่เกิดขึ้นก็จะไมไดรับการแกไข ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการขาดทุน และปด
กิจการไปดวยกันในทายที่สุด 
 
(4.) กรณีศึกษาการเพิ่มศักยภาพในสายโซมูลคาโดยความรวมมือกับซัพพลายเออร

ของ IKEA2 
 

IKEA เปนบริษัทสัญชาติสวีเดนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเฟอรนิเจอร ธุรกิจของ IKEA 
เริ่มตนจากกี่เปนเพียงรานขายของชํา ซ่ึงขายสินคาเบ็ดเตล็ดตั้งแตดินสอ ปากกา นาฬิกา 
กระเปาสตางค กรอบรูป เครื่องประดับ ไปจนถึงถุงนองไนลอน ดวยราคามิตรภาพ 

                                                 
2 Case Study: IKEA Trading Area Poland, School of management, Warsaw University 
และบทความ “IKEA จากไมขีดไฟ...สูเฟอรนิเจอรระดับโลก”, มานิตา เข็มทอง, นิตยสาร
ผูจัดการ, มีนาคม 2546 
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 Ingvar Kamprad ผูกอตั้ง IKEA เริ่มทําการตลาด โดยการลงโฆษณาสินคาใน
หนังสือพิมพทองถิ่น รวมทั้งการสงแคตตาล็อกทางไปรษณีย เขาใชวิธีกระจายสนิคาผานทางรถ
ขนสงนมที่ไปสงของใหตามสถานีรถไฟใกลๆ และตั้งแตน้ันชื่อเสียงและผลติภัณฑของเขาเริ่ม
เปนที่รูจักในวงกวาง 

 
ในป ค.ศ.1947 IKEA เริ่มจําหนายสินคาเฟอรนิเจอรเปนครั้งแรก โดยเฟอรนิเจอร 

ทั้งหมดผลิตจากโรงงานในทองถิ่น ซ่ึงเฟอรนิเจอร IKEA ไดรับการตอบรับอยางดี และมี
ยอดขายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และเริ่มขยายไปสูธุรกิจเฟอรนิเจอรอยางเต็มตัวในป ค.ศ.1951 
จนกลายมาเปน IKEA ในปจจุบัน โดยเริ่มเปดสาขาแรกอยางเปนทางการ ณ เมือง Almhult ใน
ป ค.ศ.1958 ดวยพ้ืนที่ 6,800 ตารางเมตร ซ่ึงในเวลานั้นนับเปนหางเฟอรนิเจอรที่ใหญที่สุดใน
แถบสแกนดิเนเวีย  

 
จากนั้นธุรกิจ IKEA มีการเติบโตอยางกาวกระโดด โดยมีการขยายสาขาเพิ่มในนอรเวย

และเดนมารก ตอมาในป ค.ศ.1973 เปนครั้งแรกที่ IKEA ขยายสาขาออกนอกกลุม
สแกนดิเนเวีย โดยเปดสาขาแรก ที่นอกเมือง Zurich ประเทศสวิตเซอรแลนด และในปถัดมาได
เปดสาขาแรกในเมือง Munich ประเทศเยอรมนี ซ่ึงปจจุบันกลายเปน ตลาดที่ใหญที่สุดของ 
IKEA ในเวลาเกือบ 30 ป  

จนกระทั่งในป ค.ศ.1985 IKEA ไดเร่ิมเขาสูตลาดสหรัฐอเมริกา ในเบื้องตนทีมผูบริหาร
ของ IKEA ไมม่ันใจนักวาตลาดอเมริกาจําเปนตองมีหางอยาง IKEA หรือไม เน่ืองจากใน
อเมริกามีสินคาทุกอยางที่คนตองการ แตหลังจากที่ทําการสํารวจความตองการของผูบริโภคที่
แทจริง ประกอบกับทิศทางการทําธุรกิจในอเมริกา ทีมงาน IKEA พบชองทางการเจาะตลาด
เฟอรนิเจอรในอเมริกาดวยคอนเซ็ปต "Democratic Design" ประกอบดวยจุดขายเพียง           
3 จุดเดน คือ "ประโยชนใชสอย" "ดีไซนที่ดึงดูด" และ "ราคาที่ทุกคนสามารถเปนเจาของได" 

คอนเซ็ปตในการขายสินคาของ IKEA แตกตางจากคูแขงรายอ่ืนที่มักจะขายสินคาใน
ลักษณะ "คุณภาพสินคาเปนไปตามราคา" เน่ืองจาก IKEA เปนแหงเดียวที่จําหนายสินคา
คุณภาพสูงในราคาประหยัดคุมคาเงิน เม่ือเทียบกับรานเฟอรนิเจอรอ่ืนๆ หลายแหงในอเมริกาที่
ราคากับคุณภาพไมสัมพันธกัน "ราคา" จึงกลายเปนสงครามระหวาง IKEA กับคูแขง ถึงขั้น
บรรดาซัพพลายเออรประกาศยกเลิกสงสินคาใหกับ IKEA  
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เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว  IKEA จึงมีนโยบายออกแบบสินคาภายใตชื่อ IKEA 
เอง ถึงแมผลิตภัณฑของ IKEA จะเปน Mass Products แตทุกชิ้นมีสไตลการออกแบบที่โดด
เดนเฉพาะตัว แตละดีไซนเนนที่คุณภาพและศักยภาพการใชสอยในแตละโอกาส รวมทั้ง
ประหยัดพื้นที่และลดคาใชจายในการขนสง ดังน้ัน สินคาของ IKEA จะเปนระบบ Knockdown 
บรรจุอยูในกลองแบนราบเปนสวนใหญ ลูกคาสามารถขนกลับบานไดอยางสะดวก โดยไมตอง
เสียคาขนสงใหสิ้นเปลือง จากระบบการออกแบบเชนน้ีเองที่เพ่ิมความทาทายใหแกลูกคา 
เน่ืองจากลูกคาจะตองเปนผูประกอบสินคาแตละชิ้นเอง  

 จุดเดนที่นาจะใชเปนกรณีศึกษาแกผูประกอบการอีกอยางหนึ่งของ IKEA คือ เรื่องการ
บริหารสายโซอุปทาน (Supply Chain Management) และสรางมูลคาเพิ่มในสายโซมูลคา 
(Value Chain) ซ่ึงคณะวิจัยไดนําเสนอกรณีศึกษาของ IKEA สาขาประเทศโปแลนด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-3 โครงสรางของบริษัท IKEA 
 
โครงสรางของบริษัท IKEA เปนไปดังรูปที่ 5-3 โดยมีการแบงโครงสรางออกเปน        

4 สวน ไดแก  
 

- สํานักงานใหญที่ประเทศสวีเดน (IOS) จะดูแลในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑและ
นโยบายการทําตลาด ซ่ึงจะแบงเปนหนวยงานยอยๆ 12 หนวยงานเพื่อดูแลในแตละ
ประเภทหมวดหมูของเฟอรนิเจอร  

- ฝายคาปลีก (Retail) ทําหนาที่ควบคุมรานคาของ IKEA ทั้งหมด 
- ฝายกระจายสินคา (Distribution) ทําหนาที่ดูแลศูนยกระจายสินคา 
- ฝายดูแลพ้ืนที่ขาย (Trading Areas) ทําหนาที่ดูแลการจัดซื้อ  โลจิสติกส  และดูแล

ซัพพลายเออร 

Ikea of Sweden 
(IOS) 

Retail Distribution Trading Areas 
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 วิธีการทํางานดานการตลาดภายใน มีการจัดตั้งทีมงานซึ่งประกอบดวยดีไซเนอร ซ่ึง
อาจเปนฟรีแลนซหรือนักออกแบบที่มาจากโรงเรียนสอนการออกแบบของ IKEA ในประเทศ
สวีเดน ชางเทคนิคและนักพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือรวมทําขอเสนอในการแขงขัน โดย “Istra” หรือ 
ผูมีอํานาจตัดสินใจดานการตลาดจะตั้งขอเสนอที่ใชในการแขงขันเพ่ือตัดสินใจเลือกประเทศ
ผูผลิตที่จะทําการจัดหาสินคาใหกับ IKEA ทั้งในระดับทั่วโลกหรือเฉพาะพื้นที่  
 
 ซ่ึงฝายดูแลพ้ืนที่ขายในประเทศโปแลนดไดรวมมือกับผูผลิตในโปแลนดเสนอสินคาใน
ราคาถูกที่สุดเทาที่เปนไปได เพ่ือใหสามารถแขงขันกับตัวแทนจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง
หรือที่อ่ืนๆ โดยเกณฑการคัดเลือกตัวแทนผูผลิตน้ันนอกจากเรื่องราคาแลว ยังพิจารณาจาก
กําลังการผลิต ความคุมคาในการจัดหาวัตถุดิบ และประสิทธิภาพดานโลจิสติกสอีกดวย  
ขอจํากัดอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผูผลิต คือ เร่ืองของราคาที่ดินของรานของราน IKEA จะถูกนําไป
รวมไวในตนทุนทุกสวนทั้งตนทุนวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และโลจิสติกส  

 
ฝายดูแลพ้ืนที่ขายในประเทศโปแลนดและซัพพลายเออรผูผลิตเฟอรนิเจอรจากไมสน

อยาง Formaplan (IKEA เปนลูกคาหลัก โดยรายไดรอยละ 40 ของบริษัทมาจาก IKEA) ได
รวมกันพัฒนาทักษะในการเคลือบสี (Staining) และการเคลือบเงา (Lacquering) เพ่ือสรางความ
ม่ันใจใหกับทางสาํนักงานใหญในการผลิตเฟอรนิเจอรสีนํ้าตาลจากไมสนที่มีมาตรฐานสูง ซ่ึงไดมี
การสงผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) ใหกับทางสํานักงานใหญพิจารณา 

 
ทางทีมงานมุงความสนใจในการหาแหลงผลิตที่มีระยะใกลกับพ้ืนที่ปาสนทางใตของ

ประเทศโปแลนดและศูนยกระจายสินคาสําเร็จรูปมากที่สุด โดยมีระยะทางประมาณ 30-60 กม. 
จากแหลงปาสนตางๆ เพ่ือใหเกิดตนทุนรวม (ตนทุนการผลิตรวมกับตนทุนดานที่ดินของรานใน
แตละพ้ืนที่) ต่ําที่สุด โดยทางทีมงานของ IKEA ใหความชวยเหลือในการสรางจุดเชื่อมระหวาง
โรงงานผลิตสินคากับเสนทางรถไฟ เพ่ือใหเกิดความแนใจในเรื่องตนทุนที่เกิดขึ้น อีกทั้งทีมงาน 
IKEA Logistics Expert ไดชวยเหลือใหคําแนะนําในเรื่องของบรรจุภัณฑและการบรรจุสินคาในตู
คอนเทนเนอร 
  
 ทาง บ.Formaplan เริ่มที่จะทําการจัดสงเฟอรนิเจอรบนหลักการของ OPDC (Order 
Point Distribution Center โดยเริ่มจากการกําหนดเปาหมายระยะเวลาในการสงสินคาภายใน 
20 วันทําการ ซ่ึงจากการทดสอบการขายพบวามีปริมาณสินคาที่ขายไดมากกวาที่พยากรณไว
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ทําใหบริษัทฯ ตองพัฒนาระยะเวลาในการสงสินคาใหเร็วกวาที่กําหนดไวในชวงแรก ภายใน 15 
วันทําการ โดยทาง IKEA กําหนดจํานวนสินคาพรอมขายในรานที่ระดับ 90-99% ซ่ึงสงผลถึง 
การกําหนดจํานวนสต็อกสินคาที่ บ.Formaplan ตองเตรียมสํารองไว  

 
ที่มา: Case Study: IKEA Trading Area Poland, School of management, Warsaw 

University 
 

ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 
 
จากกรณีศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นถึงที่มาการเติบโตของบริษัทขนาดใหญ ซ่ึงพัฒนา

มาจากบริษัทขนาดเล็ก โดยการเติบโตดังกลาวเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแนวคิดที่แตกตางกับ
ผูประกอบการรายอื่นไดจริง ดวยกลยุทธการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มในสายโซอุปทานอยาง
ตอเน่ือง  

 
ความสําเร็จในการพัฒนาดังกลาวเกิดจากความรวมมือในการพัฒนาระหวางบรษิทัผูจัด

จางกับซัพพลายเออรอยางจริงใจ โดยมองเปาหมายที่จะไดรับประโยชนรวมกันในระยะยาวเปน
หลัก 
 
(5.) กรณีศึกษาการเพิ่มศักยภาพในสายโซมูลคา โดยการออกแบบและนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใช บริษัท เอส บี อุตสาหกรรม เครื่องเรือน จํากัด  
 

บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จํากัด กอตั้งขึ้นเม่ือป 2511 เริ่มตนจากการเปน
ชางไม ทําเฟอรนิเจอรจากไมสักจริง แลวขยายโรงงานตั้งเปนบริษัท และมีนโยบายใชไมที่มา
จากปาปลูก ไมใชไมที่ตัดจากปาธรรมชาติ และเปลี่ยนเปนไม Panel ที่นําเขาจากประเทศ
นิวซีแลนดมาใช อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปนผูประกอบการรายแรกที่พัฒนาเทคโนโลยีนํานวัตกรรม
เฟอรนิเจอรถอดประกอบมาใช  

 
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ผลิตภายใตการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9002 

และ ISO 14001 และผลิตภัณฑของบริษัทยังไดรับมาตรฐาน E1 ซ่ึงเปนมาตรฐานผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอรที่ปลอดภัยจากสารพิษที่ทั่วโลกใหการยอมรับ และเปนมาตรฐานที่ยุโรป (EN) และ
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ญ่ีปุน (JIS) กําหนดใหใชในการผลิตเฟอรนิเจอรทุกชิ้น อีกทั้งยังไดรับรางวัลผูสงออกดีเดน PM 
Awards 3 ปซอน 

 
บริษัทฯ ถือไดวาเปนผูที่นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารสายโซอุปทาน โดยการนํา

โปรแกรมเชื่อมโยงเครือขายขอมูล SAP มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลกับซัพพลายเออรซ่ึงถือวา
เปนอุตสาหกรรมตนนํ้าใหกับบริษัทฯ เพ่ือใหการจัดสงวัตถุดิบเปนไปอยางตอเน่ือง และ
เชื่อมโยงกับตัวแทนจําหนายทั้งที่เปนแฟรนไชสของบริษัทฯ และเปนรานคาของบริษัทเอง 
เพ่ือใหการจัดสงสินคาแกลูกคาเปนไปอยางรวดเร็ว และถูกตอง 

 
นอกจากเทคโนโลยีการเชื่อมโยงขอมูลกับสวนตางๆในสายโซอุปทานแลว การพัฒนา

ศักยภาพในสายโซมูลคา ตัวอยางเชน  เทคโนโลยีที่ใชในการออกแบบและการผลิตนั้นทาง
บริษัทฯ ก็ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตั้งแตไมซ่ึงเปนวัตถุดับในการผลิต ทั้งไม Particle 
Board และ ไม MDF เกรด A ซ่ึงผลิตจากไมยางพาราผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวย
กรรมวิธีผลิตที่ทันสมัยอบดวยความรอนสูงกวา 200 องศา จึงไมมีความชื้นในเนื้อไม ชวย
ปองกันปลวก มอด และเชื้อรา   

 
ทางดานการออกแบบ บริษัทฯ มีนโยบายตองการเปนผูนําเทรนดเฟอรนิเจอรของโลก 

(Trend Setter) ซ่ึงบริษัทฯ มีตัวแทนที่คอยดูเทรนดตางๆจากทั่วโลก เพ่ือนํามาใชในการ
ออกแบบ โดยหลักการออกแบบนั้น เนนในเรื่องของการนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือเพ่ิมการใช
ประโยชน (Functional) จากผลิตภัณฑใหมากขึ้น ซ่ึงการออกแบบจะตองสามารถนํามาผลิตและ
ใชงานไดจริง 

 
การนําเทคโนโลยี RSS (Reinforced Structure System) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการผลิต

ชั้นสูงของยุโรปและญี่ปุน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับเฟอรนิเจอรในสวนที่ตองมีการรับนํ้าหนัก
มากกวาปกติ ชวยกระจายและรับนํ้าหนักใหดีขึ้น นิยมใชกับเฟอรนิเจอรชั้นวางทีวี แผนขางตู
เสื้อผา ชั้นวางหนังสือ มาใชในการออกแบบและผลิต 

 
ทางดานการตลาด SB Furniture ไดเปด SB Design Square ซ่ึงเปนศูนยรวม

เฟอรนิเจอรเพ่ือใหลูกคาไดมีเลือกเฟอรนิเจอรที่จัดเปนชุดตางๆ รวมถึงไดมีโอกาสปรึกษาการ
ตกแตงหองกับมัณฑนากรของบริษัท และทาง SB Furniture ยังนํานวัตกรรมโปรแกรมออกแบบ 
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3D Pro Designer มาใชในการออกแบบการจัดวางชุดเฟอรนิเจอรใหลูกคาไดพิจารณากอน
ตัดสินใจซื้อ   

 
ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 

 
ผูประกอบการ SMEs สามารถศึกษาการพัฒนาองคกรจากบริษัท เอส บี อุตสาหกรรม

เครื่องเรือน จํากัด ซ่ึงเริ่มจากการเปนชางไม เติบโตจนเปนผูนําในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของ
ไทย และกําลังกาวสูบริษัทผลิตเฟอรนิเจอรระดับโลก โดยกลยุทธการเติบโตที่ใช คือ การนํา
นวัตกรรมเขามาปรับใชในสายโซมูลคาของตน รวมถึงการเชื่อมโยงเขากับสมาชิกอ่ืนๆ ในสาย
โซอุปทาน และวิสัยทัศนที่ไมเพียงมองตลาดระดับในประเทศเทานั้น แตมองตลาดในระดับโลก 

 
(6) กรณีศึกษาการผลิตเฟอรนิเจอรจากวัสดุเหลือใชของแบรนด OSISU 
 
 เฟอรนิเจอรแบรนด OSISU เปนเฟอรนิเจอรแบรนดไทยที่กําเนิดขึ้นภายใตแนวคิด 
Eco-Design หรือเปนสินคาที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม อันมีจุดเริ่มตนจากความนิยมของ
ผูบริโภคที่ใหความใสใจในปญหาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น  
 
 Eco-Design เปนการออกแบบที่รวมแนวคิดดานเศรษฐศาสตร (Economic) ผนวกเขา
กับแนวคิดดานนิเวศวิทยา (Ecological) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชทรัพยากรอยางมีคุณคา และ
สงผลกระทบตอธรรมชาติใหนอยที่สุด ซ่ึงผลิตภัณฑที่สรางขึ้นภายใตแนวคิดดังกลาวกําลังไดรับ
ความสนใจและใหการสงเสริมจากรัฐบาลในหลายประเทศ 
  

จากสาเหตุดังกลาวทําใหการเติบโตของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นกวา 5 เทาตัว โดยยอด
จําหนายกวารอยละ 80 เปนการสงออก ซ่ึงสวนใหญเปนลูกคาในกลุมประเทศทวีปยุโรป  สวนที่
เหลือเปนการจําหนายในประเทศใหกับลูกคาเปาหมายอยางนักออกแบบกลุมที่มีรสนิยมตรงกับ
แนวคิดดังกลาว  
 
 การผลิตเฟอรนิเจอรภายใตแนวคิดดังกลาวคอนขางมีความยากลําบาก เน่ืองจากเปน
การผลิตที่มีแนวคิดยอนกลับจากการผลิตเฟอรนิเจอรทั่วไป โดยผูออกแบบตองเริ่มตนคิดคน
จากวัสดุเหลือใชที่ไดมา จากนั้นจึงนําผลิตเปนเฟอรนิเจอร นอกจากนั้นวัตถุดิบอ่ืนๆ ไมวาจะ
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เปนกาวหรือเคมีภัณฑที่นํามาใช จะตองเปนประเภทที่ไดรับการยอมรับในเรื่องที่ไมเปนอันตราย
กับผูใชและสิ่งแวดลอมในระดับสากลอีกดวย 
 
 ขอจํากัดของเฟอรนิเจอรที่ผลิตภายใตแนวคิดดังกลาว คือ ไมสามารถที่จะทําการผลิต
สินคาในรุนดังกลาวซ้ํา การสต็อกอะไหลหรือชิ้นสวนเฟอรนิเจอรในรุนตางๆ  รวมถึงคุณภาพ
ของชิ้นงานในเรื่องของความสม่ําเสมอของลวดลายและขนาด เน่ืองจากขอจํากัดดานชนิดและ
จํานวนของวัสดุที่นํามาใชผลิต ปจจุบันเฟอรนิเจอรในแบรนด OSISU มีราคาจําหนายชิ้นละ 
ประมาณ 8,000 – 10,000 บาท โดยจําหนายผานทางรานคาตัวแทนทั้งตลาดในประเทศและ
สงออก 
 
 จุดเริ่มตนของธุรกิจ ไดแก การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ ใหเขารวมงานแสดง
สินคา จนกระทั่งเปนที่รูจักในหมูลูกคาชาวตางชาติที่ใสใจในสิ่งแวดลอม ซ่ึงในปจจุบัน OSISU 
กําลังปรับตําแหนงทางธุรกิจจากผูผลิตสินคา ไปสูการเปนผูขายความรู (Know-how) ในการ
ผลิตสินคาจากวัสดุที่เหลือใช  
 
 บริษัทใหความสําคัญในเรื่องของการวิ จัยและพัฒนาวัสดุที่ นํามาใชในการผลิต
เฟอรนิเจอรเปนอยางมาก โดยบริษัทใชเงินทุนที่มาจากรายไดกวารอยละ 50 ในการวิจัยและ
พัฒนาดานดังกลาว ซ่ึงในป 2550 บรษิัทมีการศึกษาวัสดุที่ใชไปแลวมากกวา 10 ชนิด  
 

นอกจากจะชวยรักษาสิ่งแวดลอมแลว บริษัทยังกอใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นในสังคม 
อีกดวย โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการจางกลุมแรงงานตางๆ เชน กลุมแมบาน กลุมชุมชน 
กลุมสหกรณตางๆ เปนตน เขาเปนเครือขายในการผลิตสินคาใหกับบริษัทอีกดวย 
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รูปที่ 5-4 ตัวอยางเฟอรนิเจอรแบรนด OSISU 

ที่มา รวบรวมจาก   

1. การสัมภาษณเชิงลึกของคณะวิจัย 
2. หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2256 ประจําวันที่ 27 - 29 ก.ย. 2550  
3. www.osisu.com 

ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 
 
จากกรณีศึกษา เห็นไดวา การพัฒนาวัสดุอ่ืนมาใชในการผลิตเฟอรนิเจอรแทนไม เปน

ทางเลือกหน่ึงที่จะลดอุปสรรคการขาดแคลนวัตถุดิบในสายโซมูลคา ดังที่ไดนําเสนอใน            
หัวขอที่ 5.1.4 ซ่ึงในกรณีศึกษาของ OSISU มีการนําวัตถุดิบเหลือใช เชน ทอเหล็ก เศษไม   
เปนตน มาใชผลิตเฟอรนิเจอรที่สอดคลองกับแนวคิด (Concept) ของบริษัทที่ตั้งไว  

 
สําหรับในสายโซอุปทานของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอรน้ัน มีโอกาสที่จะนําวัสดุเหลือใชจากการกอสรางที่อยูอาศัย เชน ไมแบบ เศษทอ
นํ้าประปา เปนตน หรือนําวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนที่อยูอาศัยเกา เชน พ้ืนไมปารเก เปนตน 
นํามาใชเปนวสัดุสําหรับเฟอรนิเจอร ซ่ึงเปนตัวอยางหนึ่งของรูปแบบการพึ่งพาอาศัยระหวาง
สมาชิกในสายโซอุปทาน อันจะกอเกิดประโยชนและมูลคาเพิ่มเติมขึ้นมาได 
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5.1.2 กรณีศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมรับเหมา
กอสราง 

 
(1.) กรณีศึกษาการยกระดับศักยภาพในการกอสรางของ บ.Daito Construction โดย

การพัฒนาเทคนิคการกอสรางเพื่อรองรับตอเหตุการณแผนดินไหว 

 
บริษัทดําเนินกิจการมาแลว 35 ป รูปแบบของบริษัทจะตางกับบริษัทอสังหาริมทรัพย

ของญี่ปุนโดยทั่วไป ซ่ึงสวนใหญดําเนินกิจการกอสรางเพียงอยางเดียว โดยการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทจะเปนลักษณะของการพัฒนาพื้นที่รวมกับเจาของที่ดิน ในบริเวณที่ยังวางอยู สรางเปน
อาคารที่พักอาศัยใหคนเชาอยู โดยทางบริษัทเรียกการดําเนินธุรกิจลักษณะนี้วา “Property 
Management” ซ่ึงเจาของที่ดินจะเปนผูไปเจราจาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และไดรายรับ
จากคาเชา สวนบริษัทจะไดรับรายไดหลักจากการกอสราง  

 
บริษัทไดเพ่ิมศักยภาพในการกอสราง  โดยนําเทคนิคการกอสรางหลายอยางมาใช เชน 

เทคนิคการสรางบานโครงไมแบบ two by four   เทคนิคสรางบานโครงเหล็กระบบ Brace    
เทคนิคสรางบานโครงเหล็กระบบRahmen  และเทคนิคการสรางบานดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดยจุดเดนของเทคนิคการกอสรางแตละแบบมีดังน้ี 

 
 
เทคนิคการสรางบานโครงไมแบบ two by four 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-5 เทคนิคการสรางบานโครงไมแบบ two by four 
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จุดเดนของเทคนิคการกอสรางแบบ two by four ซ่ึงมีที่มาจากโครงสรางประกอบซึ่ง
ดวยพ้ืน กําแพงและเพดาน รวม 6 ดาน ไดแก 

 
- สามารถปองกันแผนดินไหวระดับ 7  ซ่ึงเปนมาตรฐานตามที่กฎหมายญี่ปุนกําหนด 

จากการทดสอบ พบวา บานที่ Kobe อัตราการปองกันตัวบานทําไดรอยละ 96.8 หรือที่ 
Niigata อัตราการปองกันตัวบานทําไดรอยละ 99.4 

- สามารถทนตอลมที่พัดแรง เน่ืองจากประเทศญี่ปุนมีพายไตฝุนเกิดขึ้นบอย ซ่ึง
เทคนิคการกอสรางดังกลาวสามารถทนตอลมที่พัดแรงมากกวาไตฝุนถึงสองเทาได 

- ความทนทาน ออกแบบมาเพื่อปองกันแรงกระแทกจากกําแพงภายนอกและภายในได 
โดยมีการทดสอบกอนจากภายในโรงงาน 

- การปองกันไฟไหมและทนตอไฟไหม เปนโครงสรางแบบ Fire Stop กําแพง
ภายนอกที่ติดไฟยาก และแผนยิปซ่ัมที่ไมติดไฟและปองกันไมใหไฟลุกลาม 

- การปองกันเสียงและฉนวนกันความรอน มีระบบตาง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปองกัน
เสียงและฉนวนกันความรอน 
 

เทคนิคสรางบานโครงเหล็กระบบ Brace   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-6 เทคนิคการสรางบานโครงเหล็กระบบ Brace   
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จุดเดนของเทคนิคการกอสรางโครงเหล็กระบบ Brace ไดแก 
 
- การปองกันแผนดินไหว บริษัทไดมีการปรับปรุงขอเสียของโครงสรางแบบ           

X-Brace เปนการวางเหล็กแบบ K-Brace จึงสามารถปองกันแผนดินไหวและไตฝุนได
อยางดี 

- ความทนทาน โครงสรางของบานเปนเหล็กที่สามารถปองกันสนิมไดอยางดี โดยใช 
 ระบบ “DK Primer” ที่เปนสูตรเฉพาะของบริษัท 
- การปองกันไฟไหมและทนตอไฟไหม กําแพงภายนอกที่ติดไฟยาก และแผนยิปซ่ัม 
 ที่ไมติดไฟและปองกันไมใหไฟลุกลามทั้งที่กําแพงและเพดาน 
- ฉนวนกันความรอน ปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากภายนอกดวย Glass  
 Wool ที่มีคุณภาพสูง 
- การปองกันเสียง มีระบบ Siding ที่ออกแบบมาเพื่อปองกันเสียง 
 
เทคนิคสรางบานโครงเหล็กระบบ Rahmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-7 เทคนิคการสรางบานโครงเหล็กระบบ Rahmen  
 
 

จุดเดนของเทคนิคการกอสรางโครงเหล็กระบบ Rahmen ไดแก 
 
- การปองกันแผนดินไหว โครงบานระบบ Rahmen ที่ทนตอแรงแผนดินไหวและไตฝุน 

เปนแบบที่เหมาะสําหรับการสรางแมนชั่นและตึกความสูงระดับกลางและสูง  
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- การปองกันไฟไหมและทนตอไฟไหม กําแพงภายนอกที่ติดไฟยาก และแผนยิปซ่ัม
ที่ไมติดไฟและปองกันไมใหไฟลุกลามทั้งที่กําแพงและเพดาน 

- ความทนทาน โครงสรางของบานเปนเหล็กที่สามารถปองกันสนิมไดอยางดี โดยใช 
 ระบบ “DK Primer” ที่เปนสูตรเฉพาะของบริษัท 
- ฉนวนกันความรอน ปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากภายนอกดวย Glass  
 Wool ที่มีคุณภาพสูง 
- การปองกันเสียง มีระบบ Siding ที่ออกแบบมาเพื่อปองกันเสียง และใชแผนยิปซ่ัม

สองชั้นเพ่ือใหเกิดความเปนสวนตัว 
 
เทคนิคการสรางบานดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-8 เทคนิคการสรางบานดวยคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
 

จุดเดนของเทคนิคการกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหลก็ ไดแก 
 
- ความทนทาน การปองกันแผนดินไหวและแรงลม  โครงสร างคอนกรีต เสริม

เหล็กที่มีความโดดเดน จากคุณสมบัติของคอนกรีตที่ทนตอแรงดัน เหล็กที่ทนตอแรงดึง 
ทําใหโครงสรางทนตอแผนดินไหวและไตฝุน 

- การปองกันไฟไหมและทนตอไฟไหม โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเปนแบบที่ไดรับ
การผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถปองกันไฟไหมและทนตอไฟไหมไดอยางดี 

- การปองกันเสียง  ระบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กออกแบบมาเพื่อปองกัน
เสียงไดอยางดี 
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- Air Block และฉนวนกันความรอน โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถปองกัน
ความรอนและความหนาวไดอยางดี 

- โครงสรางพื้นฐาน เสาของโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการออกแบบเฉพาะของ
บริษัท ทําใหเกิดความมั่นใจสําหรับการนกอสรางตึกระดับกลางและสูง 

 
นอกจากการยกระดับการกอสรางดวยเทคนิคการกอสรางที่หลากหลายดังกลาว ระบบ

การบริหารจัดการวัสดุกอสราง ซ่ึงสั่งโดยตรงจากบริษัทผูผลิตกอสรางโดยตรงผานทางระบบ
เครือขายเชื่อมโยงขอมูล “DK Network” อีกทั้งยังการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ใชอยางเขมงวด 
โดยวัสดุกอสรางที่ผานการทดสอบจะไดรับใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ 
 
ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 

 
การยกระดับศักยภาพของบริษัทรับเหมากอสราง ไมไดเกิดจากการพัฒนาเพียงเทคนิค

ในการกอสรางเทานั้น แตยังตองมีการพัฒนาองคประกอบอ่ืนในสายโซอุปทาน ดังในกรณีน้ีมี
การพัฒนาการออกแบบวัสดุโครงสราง โดยเฉพาะในสวนที่สําคัญอยางโครงเหล็กหรือโครงสราง
พ้ืนฐานอ่ืนๆ อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมในสายโซมูลคา ดังเชนการบริหารงานจัดซื้อ
และตรวจรับวัสดุกอสรางตามที่ไดนําเสนอในกรณีศึกษาขางตน 

 
(2.) กรณีศึกษาการนําเทคโนโลยีการกอสรางแบบ Precast และ Prefabricate มาใช

ในการกอสรางของ บจก. กานดา พร็อพเพอรตี้    
 
 บจก. กานดา พร็อพเพอรตี้ เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ดําเนินธุรกิจตั้งแต
ผูผลิตวัสดุกอสราง จนถึงบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในพ้ืนที่แถบกรุงเทพฯ ตะวันตกจนถึง              
จ.สมุทรสาคร โดยที่พักอาศัยซ่ึงกอสรางในแตละโครงการของบริษัทจะประกอบดวยทาวนเฮาส
ประมาณรอยละ 60-70 ที่เหลือเปนบานเดี่ยว 
 
  การกอสรางของบริษัทไดนําเทคโนโลยีดานการกอสรางแบบ Precast และ 
Prefabricate มาใชในการกอสรางทาวนเฮาสและบานเดี่ยวราคาไมเกิน 3 ลานบาท ทําให
ระยะเวลาในงานกอสรางงานโครงสรางที่กอสรางโดยชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ไดจากการทํา Precast 
และ Prefabricate ใชระยะเวลา 1 เดือน (เร็วกวางานกอสรางดั้งเดิมที่ใชการกออิฐ ที่ใช
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ระยะเวลาการกอสราง 2 เดือน) และงานดานสถาปตยอีก 75 วัน ทําใหบริษัทสามารถที่จะสง
มอบบานใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว สงผลใหการบริหาร Cash Flow มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-9 เทคนิคการกอสรางดวยเทคโนโลยี Precast และ Prefabricate 
 
 ขอดีของการกอสรางดวยเทคโนโลยีแบบ Precast และ Prefabricate นอกเหนือจากที่
ไดกลาวมาแลวในขางตน อาทิเชน  
 
- เพ่ิมความแข็งแรงใหกับโครงสราง เน่ืองจากผนังที่หลอไดรับการออกแบบให

สามารถรับนํ้าหนักไดเพ่ิมมากขึ้น ทําใหสามารถแขวนของไดเพ่ิมขึ้น 
- สภาพแวดลอมบริเวณโครงการสะอาดขึ้น และลดปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  

เน่ืองจากการกอสรางดวยชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมตองมีการเทปูนกอฉาบ ทําใหไมมีกอง
วัสดุอยูในบริเวณโครงการและไมมีเศษวัสดุที่มาจากการกอสรางไหลลงสูทอระบายน้ํา 

- เพ่ิมความสวยงาม ในเ ร่ืองของความสวยงามก็เปนจุดเดนอีกประการหนึ่ง 
เน่ืองจากสายไฟตางๆจะถูกฝงในโครงสรางตั้งแตกระบวนการหลอที่โรงงาน และผนัง
สําเร็จรูปน้ันมีความเรียบที่มากกวาการกอสรางแบบกอฉาบดั้งเดิม 

 
นอกจากการนําเทคโนโลยีการกอสรางดังกลาวมาใชแลว บริษัทยังมีการยกระดับใน

เร่ืองของการบริหารคุณภาพของการกอสรางเขามาใช โดยการจัดตั้งบริษัทยอยที่ทําหนาที่
ตรวจสอบคุณภาพการกอสรางและบริการหลังการขายใหแกลูกคา ซ่ึงบริษัทแมจะจัดจางดวย
งบประมาณสําหรับการดูแลบานหลังการขายใหจํานวนหนึ่ง ซ่ึงการบริหารดังกลาวเปนการ
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กลไกที่ทําใหการตรวจสอบคุณภาพการกอสรางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากถาบริษัท
ยอยดังกลาวตรวจสอบคุณภาพการกอสรางไมดี จะสงผลตอการรับประกันซอมแซมหลังการ
ขายใหกับลูกคาที่เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดสภาวะขาดทุนกับบริษัทยอยดังกลาวได  
 
ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 

 
 จากกรณีศึกษาดังกลาวเปนตัวอยางในการเพิ่มศักยภาพในสายโซมูลคาในกิจกรรมการ
กอสราง โดยการนําเทคโนโลยีการกอสรางมาใช ซ่ึงการเพิ่มศักยภาพดังกลาวไมเพียงสงผลตอ
การเพิ่มศักยภาพดานการกอสรางเทานั้น แตสามารถสรางศักยภาพในการบริหารดานการเงิน 
และการบริการหลังการขายได 
 
(3.) กรณีศึกษาการนําแนวคิดดานการบริหารงานกอสรางแบบลีนมาใช ของบริษัท 

Pacific Contracting  
  

บริษัท Pacific Contracting เปนบริษัทรับเหมากอสรางงานหลังคา ในเมือง                  
San Francisco ทางบริษัทไดทําการสํารวจกระบวนการทํางานและพบวา ปญหาหลักในการ
บริหารงานกอสรางมี 2 ประการ ไดแก การขาดวัสดุอุปกรณเม่ือตองการใช และปญหาแบบ
กอสรางที่ไดรับจากผูรับเหมาหลักไมสมบูรณ เพ่ือจะกําจัดความสูญเสียเหลานี้ตามหลักการ 
Lean บริษัทไดทําการพัฒนาปรับปรุงแบบกอสรางและกระบวนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณกอน
เริ่มงาน ซ่ึงเปนการลงทุนกอนเร่ิมงานกอสรางจริงเพ่ือที่จะลดระยะเวลากอสรางนั่นเอง โดยทาง
บริษัทไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวางแผนกอสราง และใชระบบออกแบบและเขียน
แบบสามมิติเพ่ือชวยใหการออกแบบรวดเร็วและไดขอมูลกอสรางที่ชัดเจนขึ้น สงผลให
ระยะเวลาในการกอสรางลดลง ทางบริษัทพบวาผลที่ไดรับ คือ บริษัทมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น          
รอยละ 20 ในชวงระยะเวลา 18 เดือน โดยไมมีการเพิ่มคนงานแตอยางใด  
 
ที่มา: Lean Construction, พาสิทธิ์ หลอธีรพงศ และกมลวัลย ลือประเสริฐ, หนังสือโยธาสาร 

ป 2542 
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(4.) กรณีศึกษาการนําแนวคิดดานการบริหารงานกอสรางแบบลีนมาใช ของบริษัท 
Neenan Company 

 
บริษัท Neenan Company เปนบริษัทออกแบบและรับเหมากอสรางที่ประสบ

ความสําเร็จและเติบโตอยางรวดเร็วที่สุดในรัฐ Colorado บริษัทไดทําการศึกษาและเห็น
ความสําคัญของหลักการ Lean โดยนําไปประยุกตใชผานทีมศึกษาปฏิบัติการ (Study Action 
Teams) ที่เปนทีมของพนักงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสํารวจกระบวนการทํางานที่ทําอยู ทั้งน้ีเพ่ือนํา
ปญหาที่พบไปปรับปรุงแกไข ซ่ึงทําใหกระบวนการกอสรางที่หนางานราบรื่นขึ้น โดยการ
กําหนดหนวยการผลิตที่ชัดเจน ในสวนของการออกแบบจะใชทีมงานผูออกแบบ 1 ทีมตอ               
1 โครงการตั้งแตตนจนจบโครงการ และยังมีการลดระยะเวลากอสรางโดยการนําชิ้นสวนที่
ประกอบติดตั้งมาจากโรงงานมาใชมากขึ้น นอกจากนั้นยังใหความสนับสนุนผูรับเหมาชวงใน
การพัฒนาวิธีการทํางาน ทําใหงานกอสรางราบรื่นขึ้น หลังจากการนําแนวทางดังกลาวมาใช 
ทางบริษัทพบวาระยะเวลาโครงการและคาใชจายลดลงถึง 30% 
 
ที่มา: Lean Construction, พาสิทธิ์ หลอธีรพงศ และกมลวัลย ลือประเสริฐ, หนังสือโยธาสาร 

ป 2542 
 
(5.) กรณีศึกษาการรวมมือกับพันธมิตรในการการพัฒนาการออกแบบวัสดุกอสราง

และโครงสรางบานของ บจก. คูลเฮาส  3 
 
 บจก. คูลเฮาส เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจรับสรางบาน ไดรวมกับภาควิชาวิศวกรรม
โครงสราง คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) และ ACE COM ศูนย
พัฒนาซอฟแวรเพ่ืองานโครงสราง ไดพัฒนาการกอสรางบานนิรภัย ซ่ึงมีคุณสมบัติตาน
แผนดินไหวไดสูงถึง 8.5 ริกเตอร และสามารถทนไฟไดนานถึง 2 ชั่วโมง 
 
 
 
 

                                                 
3 คอลัมนเทคโนประดิษฐ, หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 
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รูปที่ 5-10 วัสดุกอสรางที่ใชในการกอสราง และการทดสอบบานนิรภัย 

  
 โครงสรางบานนิรภัยดังกลาวสรางจากวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีคุณสมบัติในการตาน
แผนดินไหว ตางจากอาคารทั่วไปที่ใชเสาคานรับนํ้าหนัก และโครงสรางสวนใหญทําจากกอนอิฐ 
ที่เสี่ยงตอการพังทลายเมื่อเกิดแผนดินไหว 
 
 นอกจากการพัฒนาวัสดุดังกลาวเพื่อรองรับตอการเกิดแผนดินไหวแลว ยังไดมีการ
พัฒนาวิธีการตรวจสอบและปรับปรุงจุดเสี่ยงในโครงสรางกําแพงที่อาจเกิดการเสียหาย ดวย
โปรแกรมวิเคราะหทางคอมพิวเตอร หรือไฟไนตอิลิเมนต โดยการนําผลการทดสอบแรงดัด    
แรงกด แรงโยก แรงเหวี่ยงในแนวแกน และแรงเฉื่อย เพ่ือหาคาความตานทานที่แทจริงในการ
รับแรงแผนดินไหว แรงลม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ นอกจากการออกแบบ
กําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ยังมีการออกแบบในสวนวัสดุโครงสรางอ่ืน เชน แบบเสาคาน หรือ
เฟรม เปนตน 
 
 นอกจากกําแพงที่ออกแบบมีประโยชนในการรองรับตอการเกิดแผนดินไหวแลว ภายใน
กําแพงยังเสริมฉนวนกันความรอนจากพลาสติกโพลีสไตรีน เพ่ือปองกันเสียง ความชื้นและ
ความรอนจากภายนอก อีกทั้งยังชวยประหยัดพลังงานไดรอยละ 40-60 เม่ือเทียบกับอาคาร
ทั่วไป โดยราคาการกอสรางบานิรภัยประมาณ 11,000-13,000 บาทตอตารางเมตร ซ่ึงไม
แตกตางจากตนทุนการกอสรางบานทั่วไปนัก 
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ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 
 

จากกรณีศึกษาดังกลาวเปนตัวอยางในการเพิ่มศักยภาพในสายโซมูลคาดวยการวิจัย
และพัฒนาวัสดุ และการออกแบบการกอสรางบาน จากวิสัยทัศนที่ตระหนักถึงแนวโนมที่เกิดขึ้น
ในอนาคตมาเปนจุดขาย  

 
 สิ่งที่ผูประกอบการ SMEs ควรเรียนรูเพ่ิมเติม คือ การวางแผนพัฒนารวมกับพันธมิตร
รายอื่น ซ่ึงจากกรณีศึกษาดังกลาว ไดแก สถาบันการศึกษาและบริษัทพัฒนาซอฟแวร ทําให
สามารถสรางจุดเดนที่แตกตางกับบริษัทกอสรางบานรายอื่นได 
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5.2 กรณีศึกษา การใหการสนับสนุน หรือพัฒนาผูประกอบการจาก
ภาครัฐหรือหนวยงานสนับสนุน 

5.2.1 กรณีศึกษา การใหการสนับสนุน หรือพัฒนาผูประกอบการจากภาครัฐ
หรือหนวยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

(1.) กรณีศึ กษาการจั ดตั้ ง สถาบันฝกอาชีพสํ าหรั บการผลิต เฟอร นิ เ จอร                             
 The Furniture Institute of Massachusetts (FIM.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-11 การฝกอบรมที่ The Furniture Institute of Massachusetts (FIM.) 
 

 หลักสูตรการผลิตเฟอรนิเจอรที่ FIM. ไดรับการออกแบบโดยมีเปาหมายในการ
เตรียมพรอมสูการเปนมืออาชีพในการผลิตเฟอรนิเจอรแนวคลาสสิครวมสมัย ไมเพียงแคการฝก
ทักษะในการใชเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตเทานั้น แตยังฝกประสบการณที่จําเปนตอ
ความสําเร็จในสายอาชีพดังกลาวดวย  
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  สถาบันมีหลักสูตรสําหรับศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Study) และหลักสูตรแบบบาง
ชวงเวลา (Part Time Study) โดยหลักสูตรแบบเต็มเวลานั้นใชเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 20 เดือน  
ผูที่จะสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวจะตองมีอายุไมต่ํากวา 17 ป และจบการศึกษาขั้นต่ํา
ในระดับมัธยมศึกษา โดยหลักสูตรการศึกษา จะเร่ิมจากชวงการออกแบบ ซ่ึงจะฝกหัดใหเรียนรู
ถึงเทคนิคการวาดภาพแบบ Orthographic และ Isometric ตั้งแตการสรางขอตอโครงสราง
พ้ืนฐานในการผลิตเฟอรนิเจอร จนกระทั่งการวาดแบบโครงสรางเฟอรนิเจอรทั้งชิ้น  
 
 หลังจากนั้นจึงเริ่มการปฎิบัติจริงในหองปฏิบัติการ (Shop) ซ่ึงตองใชทักษะฝมือชาง
เบื้องตน เชน การเหลาอุปกรณและทําขอตออยางงาย เปนตน หลังจากนั้นจึงเริ่มทํากลองใส
เครื่องมือ ตามดวยการทําโตะ เตียง และเกาอ้ี ชิ้นสวนแตละชิ้นจะถูกออกแบบ คัดเลือกวัสดุ 
การเลือกใชอุปกรณ ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูสอน จากนั้นจึงมาทําการศึกษาในเรื่องของ
การคัดเลือกไม การเลื่อยแปรรูปไม การผลิตและการประกอบชิ้นสวน ตามลําดับ และจึงเรียน
เรื่องการแตงสีและกระบวนตกแตงขั้นสุดทาย 
 
 นอกจากการเรียนภาคปฏิบัติแลว ผูที่เขารับการศึกษายังตองเรียนรูควบคูไปกับความ
ปลอดภัยในการใชงานเครื่องจักร การซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณภายในหองปฏิบัติการ 
(Shop) รวมถึงเรียนรูถึงเรื่องธุรกิจ ในเรื่องการบริหารจัดการเวลาและตนทุนการผลิต โดย
หลักสูตรดังกลาวมีคาใชจาย 21,000 ดอลลารสหรัฐตอป 
 
 สําหรับหลักสูตรแบบบางชวงเวลา (Part Time Study) เปนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผูที่
ตองการความรูในการผลิตเฟอรนิเจอรอยางจริงจัง แตไมมีเวลาที่จะเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาได 
โดยหลักสูตรการสอนไดถูกออกแบบในลักษณะของหัวขอการเรียนการสอนในระยะสั้น ในชวง
เวลาภาคค่ําและวันเสาร-อาทิตย ซ่ึงจะมีการระบุระดับทักษะของผูเรียน เชน หลักสูตรพ้ืนฐาน
งานไม (Woodworking Fundamentals) เปนหลักสูตรการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย ใช
ระยะเวลา 2 สัปดาห เหมาะสําหรับผูเริ่มตน (Beginner) โดยคิดคาใชจาย 595 ดอลลารสหรัฐ 
เปนตน  
 
ที่มา: www.furnituremakingclasses.com/ 
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ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 
 
จากกรณีศึกษา เห็นไดวา ที่สถาบัน The Furniture Institute of Massachusetts (FIM.) 

มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตั้งแตการเขียนแบบ การผลิต จนกระทั่งการบริหาร
จัดการดานการผลิต ทําใหบุคลากรที่จบสถาบันดังกลาวมีความรูและความเขาใจในดานการผลิต
และเชิงธุรกิจ และพรอมที่จะกาวสูการเปนผูประกอบการตอไป ซ่ึงแตกตางจากหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรในปจจุบันของประเทศไทย ที่ทําการบุคลากรเฉพาะดาน เชน การออกแบบ หรือ
การผลิต เปนตน ทําใหบุคลากรที่ผลิตออกมานั้นไมไดรับการฝกฝนและพัฒนาในทักษะดานอ่ืน
ควบคูไปดวย  
 
(2) กรณีศึกษาการรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของประเทศอิตาลี 
 
 ผูประกอบการอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในประเทศอิตาลีสวนใหญแลวเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดเล็ก ตัวอยางเชน ในสวนของผูผลิตเฟอรนิเจอรสําหรับหองครัวมีจํานวนพนักงาน
โดยเฉลี่ย 14 คนตอบริษัท เปนตน และมีผูประกอบการจํานวนนอยมากที่ทําการผลิต
เฟอรนิเจอรในทุกประเภท ซ่ึงแบบจําลองสายโซอุปทานที่ใชกันทั่วไปในประเทศอิตาลี เรียกวา 
“Filiera” โดยคลัสเตอรอุตสาหกรรมตางๆ ที่รับจางงานจากบริษัทขนาดใหญ สวนใหญเปน
บริษัทขนาดเล็กที่เรียกวา “Artigianni” 
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รูปที่ 5-12 Industrial Cluster Value Chain ของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรใน 

ประเทศอิตาล ี
 

ที่มา: PyE TaiT 2003: Based on primary research in the Triangolo della sedia and 
www. furnishingfromitaly.com 

  
สวนหนึ่งของความสําเร็จในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของประเทศอิตาลี เกิดขึ้นดวย 

ผลิตภาพ (Productive) ของคลัสเตอรอุตสาหกรรมดังกลาว โดยนําแนวความคิดสมัยใหมใน
เรื่องของเครือขายซัพพลายแบบลีน (Lean Supply Networks) และองคกรไรพรมแดน 
(Boundary-less Firm) ซ่ึงไดรับการพัฒนาขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1990 เขามาประยุกตใช 
 
 ความใกลชิดของกลุมพันธมิตรธุรกิจในสายโซอุปทาน  ทําใหเกิดการรวมกันในแนวดิ่ง
(Vertical Integration) อยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงหมายถึง ตนทุนดานโลจิสติกสในเรื่องของการขนสง
และการเก็บสินคาคงคลังที่ลดลง และโอกาสในการรวมกันในแนวราบ (Horizontal Integration) 
ซ่ึงหมายถึง การเริ่มตนของความรวมมือตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําจนกระทั่งปลายน้ํา 
ตัวอยางเชน การสั่งวัตถุดิบรวมกันครั้งละจํานวนมาก และการรวมกันทําตลาด เปนตน ซ่ึงแมวา
แตละบริษัทจะมีขนาดเล็ก แตสามารถบริหารจัดการใหไดขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ (Economic 
of Scale) ผานทางคลัสเตอร 
 

Market 

 
 
 
 

Cooperative 
Purchasing 

 
Small Outsourcing Contractors, 

36% of industry 
 

Component 
Manufacturers 
27% of industry 

Finished Goods 
Manufacturers 
37% of industry 

Cooperative 
Marketing 
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 คลัสเตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเกาอ้ี ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอิตาลีอยูใน Triangolo 
della sedia (The Chairs Triangle) ที่มีศูนยกลางอยูที่ Manzane ในพ้ืนที่ Udine ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี นอกจากนี้ยังมีคลัสเตอร Alto Livenza ที่อยูระหวาง 
Treviso และ Pordenone และคลัสเตอร Bassa Veronese ที่อยูใกลกับเมือง Verona ซ่ึงคลัส
เตอรดังกลาวมีชื่อเสียงในการผลิตเกาอ้ี (การผลิตเกาอ้ีกวารอยละ 50 ในยุโรปมาจาก Triangolo 
della sedia) เฟอรนิเจอรไม และการนําวัตถุโบราณมาปรับปรุงใหม  
 
 เปนที่นาสนใจวา คลัสเตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรทั้ง 3 แหง ไดรับการพัฒนาใน
ชวงเวลาและเหตุผลที่แตกตางกัน โดยคลัสเตอร Triangolo della sedia เกิดจากกลุมผูอพยพ
ชาวออสเตรียในชวงตนของศตวรรษที่ 19   สวนคลัสเตอร Alto Livenza มีตนกําเนิดจากการคา
ขายสินคาเกษตรและการจัดจางแรงงานใหมอีกครั้งหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และคลัสเตอร 
Bassa Veronese ไดรับการพัฒนาขึ้น อันเปนผลจากการเปลี่ยนบทบาทของกลุมผูประกอบการ
ที่รับซอมแซมเฟอรนิเจอรไปสูการเปนผูผลิตเฟอรนิเจอรจากเฟอรนิเจอรมือสอง ในชวงตนของ
ศตวรรษที่ 20 
 
 ทักษะและการฝกอบรมชางฝมือเปนสิ่งสําคัญที่ตองลงมือดําเนินการกอนที่จะทําการ
พัฒนาคลัสเตอร ในชวงตนของทศวรรษที่ 20 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไดรับประโยชนจากการ
วางงานของแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่พรอมไปดวยทักษะที่สามารถพัฒนาสูการผลิต
เฟอรนิเจอร ระบบพัฒนาการฝกหัดไดรับการสนับสนุนจากจุดแข็งโครงสรางของอุตสาหกรรม
ครอบครัว และหลังจากนั้นไดมีการออกใบรับรองอยางเปนทางการในเรื่องของการออกแบบและ
ทักษะในการผลิตตามมาตรฐานในแตละพ้ืนที่ ซ่ึงปจจุบันมีการสรางความสัมพันธระหวาง
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่คลัสเตอรเพ่ือทําการฝกอบรมใหแก
ชางฝมือ 
 
 การฝกอบรมชางฝมือของอิตาลีน้ันจะเปนลักษณะของการฝกแบบระยะยาว ครอบคลุม
ความรูในทุกสวน เชน ความรูในเรื่องของเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมทั้ง
การขัดและปดผิวหนาเฟอรนิเจอรในเชิงลึกดานทฤษฎี ซ่ึงการฝกอบรมดังกลาวจะทําการฝกให
ผูที่สนใจตั้งแตอายุ 14 ป ซ่ึงจะตองมีการทดสอบกอนรับการฝกอบรมดวย  
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 นอกจากการพัฒนาทักษะชางฝมือเพ่ือปอนสูคลัสเตอรดังกลาว การสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐก็เปนสิ่งสําคัญ ดังเชนที่หนวยงานราชการทองถิ่นใน Veneto เปนผูใหการ
สนับสนุนการพัฒนาเฟอรนิเจอรแบรนดทองถิ่นที่ผลิตจากคลัสเตอร Bassa Veronese 
 
ที่มา: Improving Supply Chain Management in the UK Furniture Industry 

Benchmarking with Italy Furniture Industry, PyE TaiT 2003  
 
ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 

 
จากกรณีศึกษา เห็นไดวา คลัสเตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในประเทศอิตาลี ไมวาจะ

เปน Triangolo Dell Sedia หรือ Alto Livenza ลวนแตมีระบบการรวมกลุมและพัฒนาคลัสเตอร
ที่เหมาะสมกับผูประกอบการระดับ SMEs อยางชัดเจน โดยมีการวางระบบสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานรวมกัน ไมวาจะเปนเรื่องคลังสินคาหรือระบบขนสงตางๆ จนกระทั่งเรื่อง
มาตรฐานการพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงการรวมกลุมคลัสเตอรลักษณะนี้สามารถนํามาประยุกตใช
กับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไทย ดังที่ไดนําเสนอไวในหัวขอที่ 5.1.4 
 

5.2.2 กรณีศึกษาการใหการสนับสนุน หรือพัฒนาผูประกอบการจากภาครัฐ
หรือหนวยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 

(1.) กรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมโครงสรางสําเร็จรูปของประเทศญี่ปุน 
 
จุดเริ่มตนของการสรางที่อยูอาศัยดวยโครงสรางสําเร็จรูป เกิดขึ้นหลังจากสิ้น

สงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงบานเรือนจํานวนเกือบรอยละ 30 ของประเทศญี่ปุนถูกทําลายลง สงผล
ใหเกิดการขาดแคลนที่อยูอาศัยเปนอยางมาก ทําใหตองเรงสรางโรงเรือนที่อยูอาศัยขึ้นมา ดวย
เทคโนโลยีการกอสรางจากโครงสรางสําเร็จรูป  ซ่ึงในสมัยดังกลาวมีคุณภาพที่แยมาก เน่ืองจาก
สภาวะความเปนอยูในชวงดังกลาว หลังจากนั้นทางรัฐบาลญี่ปุนจึงมีนโยบายโดยมอบหมายให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การกอสรางเปนผูรับผิดชอบดูแลการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพัฒนาที่
อยูอาศัยใหมีความปลอดภัย และระยะเวลาการใชงานที่ยาวนานขึ้น  
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หลังจากการฟนฟูสิ่งกอสรางในชวงทศวรรษที่ 1950 วัฒนธรรมการอยูรวมระหวาง
สมาชิกใน 3 ชวงอายุคนในครอบครัวเดียวกันลดนอยลง กลายเปนความตองการที่จะมีบานเปน
ของตัวเองเพ่ิมมากขึ้น จนกระทั่งในป ค.ศ.1959 บริษัท Daiwa House Industry ไดผลิตบานที่
สรางจากโครงสรางสําเร็จรูปรุนแรกที่ชื่อวา “Mizet House” ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการผลิตบาน
แบบ Mass Production 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-13 Mizet House บานที่กอสรางดวยเทคโนโลยีโครงสรางสําเร็จรูปรุนแรกๆ 
 

 ในชวงทศวรรษที่ 1960 ผูผลิตบานไดหันมาใหความใสใจในเรื่องการปรับปรุงผลิตภาพ 
(Productivity) ในการผลิตมากกวาคุณภาพสินคา ทําใหผูบริโภค มีทัศนคติตอบานที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีดังกลาวมีคุณภาพต่ํา  ซ่ึงสามารถเจาะไดเพียงกลุมผูมีรายไดปานกลางเทานั้น ทําให
ในชวงกลางทศวรรษที่ 1970 รัฐบาลญี่ปุนใหการสนับสนุนใหมีการแขงขันที่เรียกวา “โครงการ 
House 55”  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวใหเปนการผลิตที่เนนคุณภาพ เปลี่ยนจาก Mass 
Production เปน Mass Customization มากขึ้น 
 

จนกระทั่งในชวงที่ทศวรรษที่ 1980 ซ่ึงญี่ปุนกลายเปนหน่ึงในประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจ สงผลใหราคาที่ดินในประเทศญี่ปุนปรับเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหความใฝฝน
ของมนุษยเงินเดือนทั่วไปที่ตองการมีบานเปนของตัวเองแทบเปนไปไมได ทําใหการอยูรวมกัน
เปนครอบครัวใหญกับมาไดรับความนิยมอีกครั้งหน่ึง หน่ึงในกระบวนการปรับตัวเพ่ือใหเขากับ
สถานการณดังกลาว คือ การสรางที่อยูอาศัยใหเปนแบบ Mass Customization มากยิ่งขึ้น โดย
การสรางที่อยูอาศัยแบบ 3 ชั้น ที่เรียกวา “Three-story Three-generation Home” โดยใหชั้น
ลางเปนที่พักอาศัยของผูสูงอายุในครอบครัว และใหอีกสองชั้นที่เหลือเปนที่อยูของครอบครัวที่มี
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บุตร ซ่ึงกระบวนการดังกลาวทําใหครอบครัวที่เกิดขึ้นใหมมีความสามารถเพียงพอที่จะซ้ือบาน
ในลักษณะดังกลาวได 

 
ปจจุบันผู ซ้ือบานมักจะนิยมซื้อบานที่สรางในลักษณะของอุตสาหกรรมดังกลาว 

เน่ืองจากคุณภาพของการกอสรางที่ดีกวา โดยเฉพาะในเรื่องของความแข็งแรงคงทน การเปน
ฉนวนความรอน และการระบายอากาศที่ดี เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อบาน 
รองลงมา ไดแก ความนาเชื่อถือของผูประกอบรายใหญที่เปนเจาของโครงการดังกลาว  

 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตโครงสรางสําเร็จรูปในประเทศญี่ปุนสวนใหญไดรับ

มาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9000 และ ISO 14000 ซ่ึงผูประกอบการสวนใหญได
กําหนดมาตรฐานคุณภาพในการผลิตไวสูงกวาขอบังคับดานกอสรางที่มีอยู เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาความแข็งแรงดานโครงสราง ซ่ึงตามกฎหมายตองสามารถทนตอแรงสั่นสะเทือนไดถึง           
7 ริกเตอร  

 
ปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตโครงสรางสําเร็จรูปไดมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดย

การเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยเขาไวในโครงสรางดังกลาว ที่เรียกวา 
ระบบ PV Solar Home ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟาใชในครัวเรือนไดถึง 622.8 MW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-14 Misawa Home Z บานทีก่อสรางดวยเทคโนโลยีโครงสรางสําเร็จรูป               
ที่เสริมดวยระบบ PV Solar Home 
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ที่มา: 1. Japanese Prefabricators’ Means to Commercialize ‘Mass Custom Homes’  
Equipped with Photovoltaic Solar Electric Systems, M. Noguchi, 
www.nrcan.gc.ca  

2. The Prefabricated House in the Twenty-First Century: What can we learn  
   from Japan?, Linda Brock and James Brown, timber.ce.wsu.edu  

 
ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 

 
จากกรณีศึกษาการพัฒนาโครงสรางสําเร็จรูปของประเทศญี่ปุนน้ัน เห็นไดวา ใน

ระยะแรกยังไมไดรับความนิยมจากลูกคาชาวญี่ปุนมากนัก ซ่ึงตอมาไดมีการปรับปรุงและพัฒนา
ดานมาตรฐานคุณภาพมากขึ้น จนกระทั่งไดรับความเชื่อถือจากลูกคาและเปนที่นิยมในที่สุด  

 
เม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตโครงสรางสําเร็จรูปของประเทศไทย ที่ไมตอง

เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมจากจุดเริ่มตน แตเปนการนําเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาใช สงผล
ใหถามีการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวอยางจริงจังและตอเน่ือง จะทําใหการเติบโตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงการพัฒนานอกจากดานมาตรฐานคุณภาพนั้น 
จะตองทําควบคูกับการสื่อสารกับผูบริโภค ถึงขอดีของการกอสรางดวยโครงสรางสําเร็จรูป 
โดยเฉพาะผูบริโภคในตางจังหวัด ซ่ึงยังมีทัศนคติในแงลบตอการกอสรางดวยโครงสราง
สําเร็จรูป 

 
(2.) กรณีศึกษาการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมดานการกอสราง สถาบันนายชางดี 
 
 ที่มาของโครงการสถาบันนายชางดี   เกิดจากปจจัยดานเทคโนโลยีของวัสดุกอสรางที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีสินคาวัสดุกอสรางใหมๆเขาสูตลาดเปนจํานวนมาก แตชาง
กอสรางไมมีความสามารถในการใชวัสดุกอสรางดังกลาว ทําใหลูกคาไมไดประโยชนจากวัสดุ
กอสรางดังกลาวเต็มที่ ทาง บมจ.ปูนซีเมนตไทย จึงตองการใหชางรุนใหมไดรับความรูอยางเปน
ระบบ ที่นอกเหนือจากประสบการณเดิมที่ชางประเภทดังกลาวมีอยู เพ่ือยกระดับฝมือของชาง 
รวมถึงตองการสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่จะไดชางที่ไวใจไดมาดําเนินการให วัตถุประสงค
ดังกลาวจึงเปนที่มาของการกอตั้งสถาบันนายชางดี เพ่ือสรางเครือขายชางกอสรางคุณภาพดีให
เกิดขึ้น โดยใชงบประมาณดําเนินการปละประมาณ 30 ลานบาท 
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 เปาหมายของชางที่ผานการฝกอบรมจากสถาบันนายชางดี จะตองประกอบไปดวย           
“5 ดี” ซ่ึงประกอบดวย 
 
1. ใชสินคาดี  โดยการเลือกใชวัสดุกอสรางที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน 
2. ฝมือตองดี ชางที่ผานการฝกอบรมจากสถาบันฯ ตองมีทักษะในงานกอสราง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 
3. บริการที่ดี นอกเหนือจากฝมือในการกอสรางแลว การใหบริการที่ดีแกลูกคา 

สามารถสรางความพึงพอใจเพิ่มเติมแกลูกคาไดอีกทางหนึ่งดวย 
4. การจัดการที่ดี หมายถึง การจัดการธุรกิจและการจัดการหนางานที่ดี โดยความรวมมือ

กับสถาบันการศึกษาในเรื่องการฝกอบรม ทั้งดานการทําบัญชี บริหารการเงิน บริหาร
ทรัพยากรบุคคล และความรูดานการบริหารวศิวกรรมที่ดี 

5. เครือขายดี การบริหารจัดการเครือขายที่ดี ลูกคาที่ตองการชางฝมือสามารถมาหา
ไดที่รานซีเมนตไทยโฮมมารท รวมถึงการสรางเครือขายระหวางชางดวยกัน เชน การ
จัดกิจกรรมเสวนาระหวางชางดวยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารตางๆ  

 
 ปจจุบันสถาบันนายชางดีมีศูนยฝกอบรมอยู 6 สาขาใหญ ไดแก ศูนยเทคโนโลยีการ
ฉาบปูน, ศูนยหลังคา ศูนยฝาและผนัง ศูนยยิปซ่ัม ศูนยเทคนิกา ไดแก เซรามิคที่ปูพ้ืนและผนัง  
และศูนยสุขภัณฑ เพื่อทําการสอนชางในแตละสาขาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยระยะเวลาใน
การฝกอบรมในแตละสาขาแตกตางกันออกไป เชน หลักสูตรการฉาบปูนใชระยะเวลา 11 วัน 
หลักสูตรฝกอบรมเรื่องฝา ใชระยะเวลา 6 วัน เปนตน  
 
 ปญหาในชวงแรกของสถาบัน คือ ขาดแคลนชางมาเขาเรียน ดังน้ันสถาบันฯ จึงตองเขา
หากลุมเปาหมายที่มีอิทธิพลตอชาง ก็คือ นายชาง ซ่ึงเปนเจาของบริษัทรับเหมา และปญหาใน            
ระยะยาว คือ การขาดแรงงานชางกอสรางในระดับผูจบ ปวช. และ ปวส. เน่ืองจากคนหันไป
เรียนดานวิศวกรรม ซ่ึงเปนผูคุมงานกอสรางอีกที นอกจากนั้นคนที่เคยทํางานในสายอาชีพ
กอสรางตางหันไปทํางานในสายอาชีพอ่ืนแทน ทําใหตองมีการนําแรงงานตางดาวเขามาใน
ระบบ 
 
 สิ่งที่ผูเขารับการอบรมจากสถาบันนายชางดีจะไดรับ ไดแก โปรแกรม CPI (Certified 
Professional Installer) ซ่ึงผูที่ไดรับใบวุฒิบัตรดังกลาวจะตองผานการอบรม 14 หลักสูตร จาก 
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6 สาขาของสถาบันนายชางดี ซ่ึงผูที่ไดรับวุฒิบัตรจะไดรับสิทธิในการเขาสูระบบรายชื่อชางของ
รานซีเมนตไทยโฮมมารท เพ่ือปอนงานให และเม่ือทํางานเสร็จจะมีทีมงานของซีเมนตไทยเขา
ไปตรวจสอบคุณภาพทุกครั้ง รวมถึงมีการจัดเกรดชางออกเปน A B C โดยเปดโอกาสใหเขามา
ทดสอบเพื่อเลื่อนระดับเพ่ือใหพัฒนาตัวเองอยูเสมอและมีโอกาสไดรับงานใหญที่มีคาตอบแทน
สูง นอกจากนั้นผูที่ผานการฝกอบรมจากสถาบันฯ ยังมีสิทธิไดรับสวัสดิการอื่นๆ เชน ลูกนอง
ภายในทีมของนายชางที่ผานการฝกอบรม มีโอกาสขอรับทุนการศึกษาใหบุตรจากมูลนิธิ   
ซีเมนตไทย รวมถึงยังมีการทําประกันอุบัติเหตุใหคนงานในทีมของนายชางที่ผานการฝกอบรม 
เปนตน 
  
 แผนการดําเนินการขั้นตอไปของสถาบันฯ คือ ชางกอสรางฝมือทั้งหมดตองเขามา
รวมอยูในสถาบันฯ และชางที่ออกไปจากสถาบันฯ จะตองไดรับความไววางใจจากลูกคา สําหรับ
การพัฒนาธุรกิจรับเหมากอสรางเพื่อไปรับงานยังตางประเทศ มีความเปนไปไดโดยนําเอาองค
ความรูในการบริหารจัดการที่ดี เครื่องมือและอุปกรณทันสมัยตางๆ เชน เครื่องพนซีเมนต เปน
ตน รวมถึงระบบการพัฒนาฝมือชางที่ดี เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาแรงงานในประเทศที่ไป
รับเหมากอสราง 
 
ที่มา: จากการสัมภาษณเชิงลึกของคณะวิจัย 

 
ประโยชนที่ไดจากกรณีศึกษา 

 
จากกรณีศึกษาการจัดตั้งสถาบันนายชางดี เปนตัวอยางของการเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางโดยผูประกอบการขนาดใหญในภาคเอกชน โดยการ
พิจารณาเขามามีบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนายกระดับน้ัน เปนไปตามหลักการของการ
ตางตอบแทน จากกรณีศึกษาสิ่งที่สถาบันนายชางดีไดรับจากการสงเสริมใหกับการอบรมชาง
น้ัน คือ ชางฝมือที่จะไดรับงานผานทางตัวแทนผูจําหนายวัสดุกอสรางซีเมนตไทยโฮมมารท  
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จากหลักสูตรการพัฒนาชางกอสรางของสถาบันนายชางดี จะเห็นไดวา ทางสถาบันไม
เพียงแตใหการฝกอบรมดานเทคนิคการกอสรางกับทางชางเทานั้น แตยังใหความรูในดานการ
บริหารจัดการควบคูไปดวย ตั้งแตการบริหารดานงานกอสราง การบริหารดานการเงิน การ
จัดทําบัญชี ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชวยพัฒนาชางฝมือที่เขารวมสามารถยกระดับตัวเองจนกลายเปน
ผูประกอบการในระดับที่เรียกวา “นายชาง” ไดอยางสมบูรณแบบมากขึ้น 
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บทที่ 6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

6.1 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 

6.1.1 บทสรุป  ภาพรวม  และแนวโนมที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเปนอุตสาหกรรมสําคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่งของไทย มีจํานวน
วิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 12,326 ราย1 สวนใหญเปนวิสาหกิจในระดับ SMEs และมีการจางงานใน
อุตสาหกรรมดังกลาวมากกวา 100,000 ราย2 

 
ผูประกอบการกวารอยละ 80 ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อยูในสายโซอุปทานการผลิต

เฟอรนิเจอรที่ทําจากไม โดยเฉพาะเฟอรนิเจอรที่ผลิตจากไมยางพารา ซ่ึงประเทศไทยเปนแหลง
ปลูกไมยางพาราอันดับหน่ึงของโลก ทําใหมีทรัพยากรดังกลาวอยูเปนจํานวนมาก นอกจาก
เฟอรนิเจอรจากไมยางพาราแลว ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมแปร
รูปแผนเรียบ เชน เฟอรนิเจอรที่ผลิตจากไม MDF และเฟอรนิเจอรจากไมพารติเคิลบอรด เปน
ตน  

 
จากสถิติการสงออกในป 2549 พบวา ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกเฟอรนิเจอร

ประมาณ 25,000 ลานบาท3 โดยการสงออกเฟอรนิเจอรของไทยไปยังประเทศคูคาสําคัญ อาทิ
เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศสหภาพยุโรป เปนตน มีแนวโนมที่มูลคาจะลดลง จาก
การขยายฐานการตลาดของคูแขงสําคัญอยางประเทศจีน และเวียดนาม 

 

                                                 
1 รายงานของโครงการวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา (SAW) ป 2549, สํานักงาน   
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
3 ขอมูลจากกรมศุลกากร ทําการรวบรวมโดยคณะวิจัย 
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สําหรับตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศนั้น ในป 2549 มีการจําหนายเฟอรนิเจอรใน
ประเทศจํานวน 3.73 ลานชิ้น ซ่ึงมีแนวโนมจะลดลงตามอสังหารมทรัพยที่มีแนวโนมจะลดลง
เชนกัน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 
จากผลการวิ จัย พบวา ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ

ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของไทย สวนใหญจะเปนปญหาหลักสวนใหญ
จะเกิดขึ้นใน 4 สวนกิจกรรมของสายโซมูลคา ไดแก  

 
- ปญหาในสวนของการจัดซื้อและจัดสงวัตถุดิบ (Inbound Logistics and Procurement)

ไดแก ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องของกฎหมาย ฤดูกาล และ
การขนสง 

- ปญหาในสวนของการดําเนินงาน (Operation) ไดแก  ปญหาดานการออกแบบและผลิต
ซ่ึงมีสาเหตุจากหลายปจจัย ไดแก เครื่องจักรที่ผลิตในประเทศยังไมไดมาตรฐาน, 
กระบวนการผลิตที่ยังไมเปนไปตามมาตรฐานสากล,การพัฒนาดานการออกแบบเพื่อ
ปรับบทบาทสูการเปนผูผลิตแบบ O.D.M เปนตน 

- ปญหาในสวนของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย(Human Resource 
Management)  ไดแก ปญหาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะนักออกแบบ
และชางฝมือในการผลิตเฟอรนิเจอร 

 
นอกจากปญหาหลักที่เกิดขึ้นในสายโซมูลคาดังกลาว ยังมีปญหาดานการเชื่อมโยง

ระหวางสมาชิกในสายโซอุปทาน อาทิเชน การวางแผนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้ง
การวางแผนการตลาด ระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานตั้งแตโรงงานแปรรูปไม ผูผลิต
เฟอรนิเจอร และตัวแทนจําหนายเฟอรนิเจอร รวมถึงหนวยงานและอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ 
ยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจังและเปนระบบมากนัก 

 
จากปญหาดังกลาว ประกอบกับแรงผลักดันจากภายนอก อันไดแก ปจจัยตางๆ ที่สงผล

ตออุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในอนาคต ดังไดวิเคราะหไวในหัวขอที่ 3.6 ทั้งปจจัยดานเศรษฐกิจ
โลก ที่สงผลใหประเทศญี่ปุนมีแนวโนมที่จะเปนประเทศที่ไทยสงออกเฟอรนิเจอรมากที่สุดแทน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประสบวิกฤตดานเศรษฐกิจ   ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่แนวโนม
ของประชากรสูงวัยจะมีเพ่ิมสูงขึ้น การแตงงานมีแนวโนมลดลง สงผลใหลักษณะการใชชีวิต
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เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต    ปจจัยดานลักษณะที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนไปอาศัยอยูในอาศัยอาคาร
สูง ซ่ึงมีพ้ืนที่ขนาดเล็กลง  ปจจัยดานกฎหมายนําเขาเฟอรนิเจอรของประเทศคูคา ที่ให
ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในสินคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น  และปจจัยดาน
เทคโนโลยีตางๆ ที่สามารถนํามาใชเพ่ือเสริมศักยภาพของผูประกอบการตางๆ เพ่ิมขึ้น ทําให
ผูประกอบการจําเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือตอบสนองตอแนวโนมดังกลาว ซ่ึงทางคณะวิจัยไดทํา
การเสนอแนะไวในหัวขอที่ 6.1.2 

 
แตการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพทั้งอุตสาหกรรมนั้น ผูประกอบการไมสามารถที่จะ

ดําเนินการโดยลําพังดวยตัวเองไดทั้งหมด จําเปนที่ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
หนวยงานสนับสนุนตางๆ ทางคณะวิจัยจึงไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใหหนวยงาน
ในอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวของไดนําไปใชเปนขอมูลและแนวทางในการสนับสนุน
ผูประกอบการ SMEs ในการที่จะลดปญหาและอุปสรรคดังกลาว รวมทั้งนําขอเสนอดังกลาวไป
ใชในเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในระยะยาว ซ่ึงจะ
กลาวตอไปในหัวขอที่ 6.1.3 

 

6.1.2 ขอเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของผูประกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  

 
(1.) ผูประกอบการตองปรับตัวจากบทบาทของผูประกอบการแบบ OEM  เปน

ผูประกอบการแบบ ODM  เพื่อพัฒนาสูการเปนผูประกอบการแบบ OBM  ตอไป 
 
 จากการวิจัย พบวา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของประเทศไทยกวา 
รอยละ 80 เปนผูประกอบการประเภท OEM (Original Equipment Manufacturer) ที่เปนการ
ผลิตแบบ Mass Production โดยรับจางผลิตตามแบบของลูกคา ซ่ึงปจจุบันกําลังประสบปญหา
ปริมาณการสงออกในประเทศคูคาหลักทีล่ดลง เน่ืองจากกลยุทธสงครามราคาจากประเทศคูแขง
อยางจีนและเวียดนาม สงผลใหรายไดและความสามารถในการสรางผลกําไรลดลง ทําให
ผูประกอบการไทยตองปรับตวัโดยการพัฒนาในสวนของกระบวนการดําเนินการ (Operation) 
ในสายโซมูลคา จากผูประกอบประเภท OEM ไปสูผูประกอบการประเภท ODM (Original 
Design Manufacturer) ที่เปนการผลิตแบบ Mass Customization ซ่ึงสามารถสรางมูลคาไดเพ่ิม
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มากขึ้น และเปนแนวทางเพื่อยกระดับสูความเปนผูประกอบการแบบ OBM (Original Brand 
Manufacturer) ซ่ึงเปนการผลิตสินคาเพือ่จําหนายภายใตแบรนดของตนเองตอไป 
 

แนวทางการพัฒนาสูความเปนผูประกอบการแบบ ODM น้ัน ผูประกอบการควรจะ
พิจารณาแบบ Outside-In หมายความวา ควรจะพิจารณาความตองการของลูกคาเปนสําคัญ
แลวจึงมากําหนดแนวทางการออกแบบและผลิตเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา
มากกวาที่จะพิจารณาจากลักษณะการออกแบบและผลิตในปจจุบันของตนกอน แลวจึงออกไป
หากลุมลูกคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑดังกลาว 

 
 การเริ่มตนสูความเปนผูประกอบการแบบ ODM จะตองหากลุมเปาหมายที่ชัดเจนของ

ตนเสียกอน โดยวิเคราะหจากแนวโนมตางๆ ซ่ึงกลุมเปาหมายที่เหมาะกับผูประกอบการ SMEs 
ควรเปนกลุมที่มีขนาดไมใหญ การแขงขันไมสูงนัก และมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถจะซื้อ
เฟอรนิเจอรในระดับราคาที่ผูประกอบการกําหนดได ตัวอยางเชน จากแนวโนมสถิติการสงออก
เฟอรนิเจอรของไทยในป 2551 มีแนวโนมที่การสงออกเฟอรนิเจอรไปยังประเทศญี่ปุนจะเปน
ตลาดอันดับหน่ึงของประเทศไทยแทนที่ตลาดสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และเม่ือ
ทําการศึกษาเพิ่มเติม พบวา กลุมลูกคาที่มีแนวโนมทีจ่ะขยายตวัสูงในตลาดเฟอรนิเจอรประเทศ
ญ่ีปุน ไดแก กลุมผูสูงอายุ ซ่ึงสวนของตลาดดังกลาวยังไมมีการแขงขันสูงนัก ดังน้ันสวน
การตลาดดังกลาวจึงเปนที่นาสนใจสําหรับผูประกอบการ SMEs ไทย  

 
ผูประกอบการที่สนใจในสวนของตลาดดังกลาว ควรเริ่มที่จะศึกษาตลาดดังกลาวตั้งแต

พฤติกรรมการใชงาน ลกัษณะการใชชีวติตางๆ รวมถึงปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
บริโภค อาทิเชน 

 
- ผูสูงอายุมักจะมีแรงในการหยิบจับที่นอย และสายตาในการมองเห็นที่ไมชัดเจน  
- ผูสูงอายุมักจะเลือกซื้อสินคาเฉพาะแบรนดของประเทศญี่ปุน เน่ืองจากผูสูงอายุชาว

ญ่ีปุนมีความเปนชาตินิยมสงู  
- การเลือกตวัแทนจําหนายที่สามารถเขาถงึกลุมผูสูงอายุ เชน โรงพยาบาล สถานดูแล

ผูสูงอายุ เปนตน 
- ผูบริโภคชาวญี่ปุนนิยมเฟอรนิเจอรที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีการออกแบบที่เรียบงาย 
- ที่อยูอาศัยในญี่ปุนมักจะเปนหองขนาดเล็ก ที่อยูในอาคารสูง  
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- ประเทศญี่ปุนมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการทิ้งขยะที่สูง ดังน้ันจึงตองการเฟอรนิเจอรที่
มีความแข็งแรง คงทนสูง 
 
หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาทําการออกแบบที่สอดคลองกับพฤตกิรรมดังกลาว             

ตังอยางเชน ออกแบบใหเฟอรนิเจอรมีขนาดเล็ก มีโครงสรางบริเวณเชื่อมตอที่แข็งแรง และ
สามารถพับเก็บหรือเปลี่ยนรูปรางเพื่อสามารถใชงานอ่ืนได โดยหลีกเลี่ยงการออกแบบที่เปน
เหลี่ยมมุม รวมทั้งขอบแหลมคมตางๆ เพ่ือลดการเสีย่งโอกาสเกิดอุบัติเหตุกบัผูสูงอายุ รวมทั้ง
การออกแบบชิ้นสวนมือจับใหมีขนาดใหญ และทนตอแรงกดที่ผูสูงอายุมักจะใชชิ้นสวนดังกลาว
ค้ํายันเม่ือเปลีย่นอากัปกิริยา การเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน 

 
การออกแบบดังกลาว ควรจะวางเปาหมายของการออกแบบเพื่อใหไดเครื่องหมาย            

G-Mark ซ่ึงเปนเครื่องหมายที่แสดงถึงผลิตภัณฑทีไ่ดรับรางวัลดานการออกแบบของประเทศ
ญ่ีปุน ซ่ึงเครือ่งหมายดังกลาวเริ่มใชมาตั้งแตป 2499 โดยเปนทีรู่จักกันอยางแพรหลายทั้งใน
กลุมผูบริโภคในประเทศญีปุ่นและในตลาดโลก ปจจุบันประเทศญี่ปุนเปดใหสนิคาจากตางชาติ
สามารถเขารวมแขงขันได ในแตละปจะมีสินคากวา 3,000 รายการเขาแขง โดยมี JIDPO 
(Japan Industrial Design Promotion Organization) เปนผูจัดการประกวดดังกลาว  

 
ผูประกอบการที่มีความประสงคจะเขารวมงานประกวดรางวัล G-Mark ควรจะ

ตั้งเปาหมายพัฒนาการออกแบบใหไดรับรางวัล DEmark (Design Excellent Award) ซ่ึงเปน
รางวัลที่จัดประกวดโดยกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย โดยจัดขึ้นเปนครั้งแรกใน            
ป 2551 ภายใตรางวลัผูสงออกสินคาและบริการดีเดน หรือ Prime Minister’s Award ซ่ึง
เครื่องหมายดังกลาวเปนเครื่องหมายรับรองผลงานโดดเดนดานการออกแบบและสามารถใชเปน
เครื่องมือทางการตลาดของผูประกอบการในการสรางความแตกตาง และเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
ไทยในตลาดโลก ซ่ึงทางกรมฯ ไดรวมมือกับ JIDPO ในการสนับสนนุใหสินคาไทยที่ไดรับรางวลั 
Demark ไปจัดแสดงและเขารวมประกวด G-Mark ในงาน Good Design Expo. ที่ประเทศญี่ปุน  
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รูปที่ 6-1 เครื่องหมาย G-Mark และ Demark 
 

โดยกรณีศึกษาการพัฒนาสูความเปน ODM และ OBM สามารถศึกษาไดจาก
กรณีศึกษาของ บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ และบริษัท The Euro American Industrial 
Corporation ซ่ึงแสดงรายละเอียดไวในบทที่ 5 หัวขอที่ 5.1.1 
 
(2.) นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช 
  
 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ผูประกอบการควรดําเนินการพัฒนาในสวนของกิจกรรมการพัฒนาดานเทคนิคตางๆ ในสายโซ
มูลคา ดวยการนําเทคโนโลยีตางๆเขามาใช ไมวาจะเปนเทคโนโลยีในดานการออกแบบ 
เทคโนโลยีดานการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีดานสารสนเทศและการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ กับ
สมาชิกในสายโซอุปทาน และเทคโนยีดานบริหารจัดการตางๆ ซ่ึงไดรับการพัฒนาใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังที่ไดนําเสนอในหัวขอที่ 3.6.5 
 
 เทคโนโลยีดานการออกแบบนั้น เปนสิ่งสําคัญลําดับตนๆที่จะสามารถสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหแกผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการที่ตองการปรับเปลี่ยน
ตัวเองมาเปนผูผลิตแบบ ODM และ OBM ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาว จะทําใหผูประกอบการ
สามารถแปลงความตองการของลูกคากลุมตางๆ ไหออกมาเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและแมนยํา
ยิ่งขึ้น เชน กลุมลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีนํ้าหนักมาก ตองการเฟอรนิเจอรที่มีโครงสราง
ขนาดใหญกวากลุมลูกคาชาวเอเชีย หรือกลุมลูกคาผูสูงอายุ ที่ตองการเฟอรนิเจอรที่มีตองการที่
จับซ่ึงมีขนาดใหญกวาเฟอรนิเจอรทั่วไป เปนตน ซ่ึงเทคโนโลยีดานการออกแบบสามารถแปลง
ขอมูลดังกลาวออกมาเปนรูปสามมิติ ซ่ึงงายตอการพัฒนาเปนแบบจําลองของสินคาที่จะทําการ
ผลิตจริง 
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 ในเรื่องของเทคโนโลยีดานการผลิตเฟอรนิเจอรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอยางมาก แมวา
อุตสาหกรรมเครื่องจักรของประเทศไทยยังไมสามารถพัฒนาไดทันกับความกาวหนาดังกลาว 
ทําใหผูประกอบการตองนําเขาเครื่องจักรและเทคโนโลยีดานการผลิตจากตางประเทศ ซ่ึง
สามารถผลิตชิ้นงานไดอยางรวดเร็ว แมนยํา และมีคุณภาพมาตรฐานที่สูง นอกจากเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในการผลิตดังกลาว อุปกรณการตรวจวัดคุณภาพก็มีความสําคัญไมนอยไปกวา
เทคโนโลยีดานการผลิต ซ่ึงการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใช จะเปนสิ่งที่เสริมสรางใหผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอรจากประเทศไทย ยกตําแหนงทางการตลาดขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นในตลาดโลกได 
  

สําหรับเทคโนโลยีดานสารสนเทศและการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ไดแก ระบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning) ซ่ึงเปนระบบที่เชื่อมโยงการใชทรัพยากรทั้งหมด กับ
หนวยงานภายในและสมาชิกอ่ืนๆในสายโซอุปทาน ทําใหการไหลของขอมูล วัตถุดิบและสินคามี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซ่ึงจะชวยลดความสูญเสียอันเกิดจากการสื่อสารตางๆ ที่ผิดพลาดลงได 
เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวนี้ สามารถที่จะใชเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการตางๆ อาทิเชน เทคนิคในการวางแผนความตองการวัสดุ (Material Requirement 
Planning, MRP) หรือดัชนีชี้วัดระดับคุณภาพของกระบวนการผลิต Six Sigma เปนตน ซ่ึงจะ
ทําใหเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความตอเน่ืองมากขึ้น 
 

โดยกรณีศึกษาการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช สามารถศึกษาไดจากกรณีศึกษา
ของบริษัท เอส บี อุตสาหกรรม เครื่องเรือน จํากัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดไวในบทที่ 5 หัวขอที่ 
5.1.1 
 
(3.) สรางความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนในสายโซอุปทาน   ในรูปแบบของการเปน

พันธมิตรในระยะยาว 
 
 จากผลการวิจัยถึงเรื่องความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร พบวา นอกเหนือจากผูประกอบการรายใหญที่มีบทบาทในทุกสวนของสายโซ
อุปทานอยางครบวงจรแลว ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันเปนอยางมาก  
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 การสรางความสัมพันธเปนพันธมิตรในระยะยาวนั้น ตองเปนความรวมมืออยางจริงใจ
และจริงจัง และไมใชเปนการดําเนินการเฉพาะสมาชิกหลักในสายโซอุปทานเทานั้น แตยังตอง
คํานึงไปถึงอุตสาหกรรมและหนวยงานสนับสนุนตางๆ เชน อุตสาหกรรมเครื่องจักร 
อุตสาหกรรมดานการออกแบบสถาปตยกรรมและตกแตงภายใน อุตสาหกรรมโลจิสติกส 
หนวยงานราชการและสมาคมตางๆที่เกี่ยวของ เปนตน โดยการรวมวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ดําเนินการปฏิบัติในทิศทางที่สอดคลองกับแผนที่วางไว รวมทั้งรวมกัน
แกไขอุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ   
 

โดยกรณีศึกษาการสรางความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนในสายโซอุปทาน  สามารถศึกษา
ไดจากกรณีศึกษาของบริษัท เอสอาร เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท IKEA ซ่ึงแสดง
รายละเอียดไวในบทที่ 5 หัวขอที่ 5.1.1 

 

6.1.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร 

 
การพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมทั้งระบบ ผูประกอบการใน

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการในระดับ SMEs ไมสามารถที่จะดําเนินการให
ลุลวงตามลําพังได จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานสนับสนุนตางๆ ทั้งหนวยงาน
ราชการ สมาคมและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ หรือแมกระทั่งบริษัทเอกชนขนาดใหญที่อยู
สายโซอุปทาน ซ่ึงจะมีบทบาทเปนอยางยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาในระดับนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 
โดยแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ไดมีหลายหนวยงานที่

จัดทําขึ้น หน่ึงในแผนการพัฒนาดังกลาว ไดแก แผนแมบทยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแขงขันของกลุมผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไทยเพื่อการสงออก สําหรับป 2551-2560 โดย
คณะทํางานรวมของกลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย  

 
โดยแผนแมบทดังกลาว ไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก เพ่ือบรรลุยังเปาหมายการเปน 

“Furniture Hub of Southeast Asia” โดยมีทิศทางแตละดาน ดังน้ี 
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ทิศทางที่ 1: ดานแหลงซัพพลายวัตถุดิบ 
(1) สรางใหประเทศไทยมีความเขมแข็งในการเปนผูซัพพลายไมยางพารา เปนรายหลักใน

แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(2) สรางใหประเทศไทยมีความเขมแข็งในการเปนผูซัพพลายไมแผนเรียบ (Particle 

Board, MDF) เปนรายหลักในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
ทิศทางที่ 2: ดานการผลิต 
(1) เรงสรางสถาบันทดสอบมาตรฐานและคุณภาพใหไดรับการยอมรับ และจัดอยูในระดับ

นานาชาติ 
(2) สงเสริมใหผลิตภัณฑของผูประกอบการไทยไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับ

สากล 
(3) สนับสนุนการพัฒนาดานการออกแบบอุตสาหกรรมทั้งในดานการอบรมการแขงขันใน

ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 

ทิศทางที่ 3: ดานการสงออก 
(1) เรงการทําการคาสงออกเชิงรุก สรางใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง (Hub) อุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอรดาน Solid และ Panel 
 
ทิศทางที่ 4: ดานการตลาด 
(1) มุงเนนการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑใหมๆ (Product Value Creation) ในตลาดเฉพาะ

ดานใหมีความแข็งแกรงเปนผูนําตลาดดาน Contract Business 
(2) เนนการพัฒนาตลาดใหม และรักษาฐานลูกคาเดิมในตลาดเกา ดวยการบริหารการตลาด

ระดับโลกเชิงรุก 
(3) สนับสนุนใหผูประกอบการสงออกสรางตรายี่หอเปนของตนเอง 

 
ทิศทางที่ 5: ดานทรัพยากรมนุษย 
(1) สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรดานการออกแบบเฟอรนิเจอรในระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง

พัฒนาหลักสูตรใหเปนสากลมากขึ้น 
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ทิศทางที่ 6: โครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส 
(1) พัฒนาระบบโลจิสติกสของอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับการ

เปนเครือขายการจัดจําหนาย Distribution Network 
 

ทิศทางที่ 7: โครงสรางพื้นฐานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน E-Manufacturing และ
การคาเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 

 (1) เรงพัฒนา Software ที่เหมาะสมเพื่อรองรับผูผลิต 
(2)  เรงพัฒนา Hardware และ Software ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปนเครือขายการจัด

จําหนาย (Distribution Network) ดานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 
ทิศทางที่ 8: ดานภาษีและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
(1)  สนับสนุนดานภาษีแกผูประกอบการที่เนนลงทุนดานพัฒนาการออกแบบ 
(2)  สนับสนุนใหมีผูประกอบการบริษัทออกแบบแบบ Freelance  
(3)  สนับสนุนดานภาษีโดยใหมีการลดการซ้ําซอนในการจัดเก็บภาษีขนสงเขาและออก 
(4)  สนับสนุนดานขอมูลสําหรับการทําตลาดเชิงรุก การสงออกสูตลาดใหม การคาเชิง

พาณิชยอิเล็กทรอนิค การสรางภาพลักษณที่ดีของตราสินคาภายใตชื่อไทยแลนด 
(5)  สนับสนุนทางดานภาษีสําหรับผูประกอบการที่ออกงานแสดงสินคาอยางตอเน่ือง 
(6)  สนับสนุนการออกใบรับรองสวนปาปลูกและรักษสิ่งแวดลอม 

 
เม่ือวิเคราะหแผนแมบทฯ พบวา แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น เปนการพัฒนา

ที่มาจากพื้นฐานการพัฒนากิจกรรมตางๆในสายโซมูลคา เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางแผนการ
พัฒนาดังกลาว คณะวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติมเพ่ือใหแผนดังกลาวเปน
รูปธรรมมากขึ้น ดังน้ี 
 
(1.) เสริมสรางอุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อรองรับตอบทบาทการเปน O.D.M (Original 

Design Manufacturer)  
 
 จากขอเสนอแนะใหผูประกอบการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูประกอบการแบบ O.E.M. 
เปนผูประกอบการแบบ O.D.M. และพัฒนาสูการเปนผูประกอบการแบบ O.B.M ในหัวขอที่ 
5.1.2 แตปญหาของผูประกอบการ SMEs คือ การขาดผูริเริ่มดําเนินการ และเงินลงทุนในการ
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พัฒนา ซ่ึงหนวยงานภาครัฐและสถาบันตางๆ ควรเขามาใหการสนับสนุน โดยเปนศูนยกลางการ
พัฒนาดานตางๆ ใหแกผูประกอบการ SMEs 
 
 โดยทางคณะวิจัยไดรวบรวมหนวยงานภาครัฐที่เกีย่วของในแตละดาน ดังน้ี 
 

ดานการออกแบบ 

- ศูนยบริการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ SMEs , 
สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (OSMEP) 

- ศูนยเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (ISMED) 

- สํานักพัฒนาผลิตภัณฑและเพ่ิมมูลคาสนิคา, กรมสงเสริม
การสงออก 

- สถาบันการศกึษาดานการออกแบบอุตสาหกรรม 

ดานเครื่องจักร 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC), สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
- สถาบันการศกึษาดานวิศวกรรม / อาชีวศึกษา 

ดานวัสดุ 
- ศูนยวิจัยวัสดแุหงชาต,ิ MTEC 
- สถาบันการศกึษาดานวัสดวุิศวกรรม 

ดานโปรแกรมซอฟแวร 
- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนคิสและคอมพวิเตอรแหงชาต,ิ 

NECTEC 
- สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาต,ิ SIPA 

ดานพัฒนาแรงงาน 
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
- สถาบันการศกึษาดานอาชีวศึกษา 

 
ตารางที่ 6-1 แสดงตัวอยางหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในการสนับสนุนอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอร 
 
 จากตารางที่ 6-1 เห็นไดวา หนวยงานรัฐที่ใหการสนับสนุนในแตละดาน มีอยูดวยกัน
หลายองคกร แตละองคกรก็มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาของตนเอง เ พ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร หนวยงานภาครัฐ
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ดังกลาวควรรวมตัวกันจัดตั้งเปนคณะทํางานรวมกับภาคเอกชน เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการ
พัฒนาที่มีโอกาสเกิดขึ้น และตรงตามความตองการของผูประกอบการอยางแทจริง 
 
 จากสถานการณการสงออกในป 2551 (ม.ค.-ส.ค.) มีแนวโนมที่ประเทศญี่ปุนจะเปน
ประเทศที่ไทยสงออกเฟอรนิเจอรมากที่สุด แทนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยอยางรุนแรง ซ่ึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการประสานงาน จัดเปนคณะทํางาน
เพ่ือวางแผนเชิงรุกและพัฒนาการสงออกเฟอรนิเจอรไปยังประเทศญี่ปุน  ซ่ึงแบงออกเปน
คณะทํางานยอยในแตละดานตอไป 
 
 ปกติแลว ผูประกอบการเฟอรนิเจอรชาวญ่ีปุนมักจะทําการออกแบบเฟอรนิเจอรดวย
ตนเอง และจัดจางบริษัทประเภท OEM ในตางประเทศผลิต ดังนั้นในการทําตลาดเชิงรุก โดย
การพัฒนาจากผูประกอบการที่มีบทบาทเปน OEM ใหเปนผูประกอบการประเภท ODM ควร
เริ่มจากการการประสานขอมูลวิจัยดานตลาดเฟอรนิเจอรที่ประเทศญี่ปุน ซ่ึงขอมูลดังกลาว 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโตเกียว ไดรวบรวมไวจํานวนหนึ่ง ซ่ึงระบุถึง
รสนิยม พฤติกรรมการอุปโภคเฟอรนิเจอร และแนวโนมตางๆ ของตลาดเฟอรนิเจอร เพ่ือนํา
กลับมาใหคณะทํางานดานการออกแบบ ซ่ึงประกอบดวยศูนยบริการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ SMEs  สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (OSMEP), ศูนยเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑ, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED), สํานักพัฒนาผลิตภัณฑ
และเพิ่มมูลคาสินคา กรมสงเสริมการสงออก รวมถึงหนวยงานดานการออกแบบของภาคเอกชน 
ดําเนินการออกแบบเปนเฟอรนิเจอรตนแบบ ใหผูประกอบการ SMEs นําไปพัฒนาและผลิตเปน
เฟอรนิเจอรในแบบของตนตอไป ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนแนวทางสนับสนุนที่คณะทํางานรวมฯ 
สามารถที่จะชวยเหลือผูประกอบการได 
 
(2.) กอตั้งสถาบันการฝกอบรมครบวงจร สําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 
 จากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร โดยพัฒนาใหผูประกอบการปรับเปลี่ยน
บทบาทตัวเองไปสูผูประกอบการแบบ ODM ที่จําหนายผลิตภัณฑที่มีการออกแบบเปนของ
ตนเอง  
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หน่ึงในอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในทิศทางดังกลาว คือ 
ปญหาเรื่องทรัพยากรมนุษย ทั้งในสวนของชางฝมือและนักออกแบบ เพ่ือสนับสนุนแผนแมบท
ยุทธศาสตรฯ ดังรายละเอียดที่ไดกลาวในขางตน และแกไขปญหาการขาดแคลนชางฝมือและ 
นักออกแบบดงักลาวในระยะยาว ควรจะมีการพัฒนาสวนของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ในสายโซมูลคา โดยการจัดตั้งสถาบันการฝกอบรมครบวงจรขึ้น เพ่ือปอนบุคลากรที่พรอมไป
ดวยทักษะดานตางๆ เขาสูอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 
 ปจจุบันการฝกอบรมบุคลากรดานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรน้ัน จะเปนหลักสูตรเฉพาะ
ในบางสถาบันการศึกษา อาทิเชน แขนงออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, หลักสูตรการทํา
เฟอรนิเจอรไม สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก 
เปนตน ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวจะเนนการสอนเฉพาะดาน ซ่ึงอาจจะเปนเรื่องการออกแบบหรือการ
ผลิตเฟอรนิเจอรโดยเฉพาะ ซ่ึงยังขาดการปูพ้ืนฐานดานสนับสนุนอ่ืนๆ เชน การซอมบํารุง
เครื่องจักรเบื้องตน และความรูในดานการบริหารจัดการดานการผลิต เปนตน 
 

โดยสถาบันการฝกอบรมครบวงจรที่คณะวิจัยเสนอใหมีการจัดตั้งขึ้นนั้น ควรจะมี
หลักสูตรการฝกอบรมที่ครบวงจรตั้งแตเร่ืองความรูในการใชงานวัสดุตางๆที่สามารถนํามาใชใน
การผลิตเฟอรนิเจอร การออกแบบเฟอรนิเจอร การผลิตเฟอรนิเจอร การซอมบํารุงเครื่องจักร
สําหรับผลิตเฟอรนิเจอรในเบื้องตน รวมถึงความรูในการบริหารจัดการดานการผลิต 
 
 ประเด็นสําคัญที่ควรเพิ่มเติมเขาไปในหลักสูตร คือ การใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ทราบถึงทิศทาง (Trends) ของตลาดเฟอรนิเจอรทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน เฟอรนิเจอร
ที่จะสงออกไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป จะตองใชไมที่ตัดจากปาปลูก ซ่ึงมีใบรับรองจาก 
FSC (Forest Stewardship Council) และควรมีขนาดที่เล็กกวาเฟอรนิเจอรที่สงออกไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประชากรมีนํ้าหนักตัวเฉลี่ยคอนขางสูง จึงตองการเฟอรนิเจอรที่มี
ความแข็งแรง ทนทาน แบกรับนํ้าหนักไดมาก หรือทิศทางของตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศ ที่มี
แนวโนมการออกแบบเฟอรนิเจอรใหมีขนาดเล็กลงและสามารถใชงานไดหลากหลายมากขึ้น 
ตามลักษณะของที่อยูอาศัยซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปเปนการอยูอาศัยในอาคารชุดมากขึ้น ซ่ึงมีความ
นิยมที่จะซื้อเฟอรนิเจอรที่ออกแบบเปนชุด มากกวาที่จะซื้อเปนชิ้น เปนตน     
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 ในเบ้ืองตนผูที่ผานการฝกอบรมจากสถาบันดังกลาว ควรไดรับใบประกาศนียบัตร ซ่ึง
ได รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝ มือแรงงาน  โดยผูที่ผานการฝกอบรมและได รับใบ
ประกาศนียบัตร ควรจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในลักษณะของคาตอบแทนวิชาชีพเพ่ิมเติม
จากผลตอบแทนในอัตราปกติ  
 
 โดยตั วอย างของสถาบันฝกสถาบันฝกอาชีพสํ าหรับการผลิต เฟอร นิ เจอร                          
สามารถศึกษาไดจากกรณีศึกษาสถาบัน The Furniture Institute of Massachusetts (FIM.) ที่
ไดนําเสนอไวในหัวขอที่ 5.2.1 
 
(3.) การรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 

เพ่ือรองรับตอเปาหมายการเปนThe Furniture Hub of Southeast Asia และใหการ
เชื่อมโยงและพัฒนาระหวางสมาชิกตางๆ ในสายโซอุปสงค-อุปทานของอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอยาง
เปนรูปธรรม  
 
 จากลักษณะพื้นฐานของอุตสาหกรรมและพฤติกรรมการอุปโภคสินคาเฟอรนิเจอร          
คลัสเตอรของอุตสาหกรรมดังกลาวควรแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก คลัสเตอรในภาคการผลิต 
(Industrial Cluster) และคลัสเตอรในภาคการคา (Trading Cluster)   
 
 คลัสเตอรในภาคการผลิต (Industrial Cluster) น้ันเปนการรวมกลุมของอุตสาหกรรม 
ตนน้ําอยางโรงงานแปรรูปไม ผูผลิตและจําหนายวัสดุตางๆที่ใชในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อาทิ
เชน เครื่องจักร สี กาว น็อต ตะปู สกรู เปนตน อุตสาหกรรมกลางน้ําอยางผูผลิตเฟอรนิเจอร 
และหนวยงานสนับสนุนตางๆ อาทิเชน หนวยงานดานการออกแบบ ศูนยฝกอบรมและพัฒนา
ฝมือชาง ศูนยพัฒนาเทคโนโลยี ศูนยซอมบํารุงเครื่องจักร หนวยงานดานโลจิสติกส หนวยงาน
ดานศุลกากร เปนตน โดยจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรขึ้นในพื้นทีท่ี่ใกลกบัแหลง
วัตถุดิบหลักอยางไมยางพารา ที่มีแหลงปลูกอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตของ
ประเทศ เพ่ือลดปญหาขอจํากัดของระยะเวลาการอบไม 
 



       
  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
              THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE   
 

 
งานวิจัยคอืหัวใจของการพัฒนา 

 

เลขที่ 2  อาคารอเนกประสงค  ช้ัน 7  ถ.พระจันทร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
7th Floor, Anekprasong Building Thammasat University  2 Phrachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand   
Tel : [662]223-3757, [662]613-3120-2 Fax: [662]224-1376 

 

6-15 

 สําหรับคลัสเตอรในภาคการคา (Trading Cluster) เปนการรวมกลุมของอุตสาหกรรม
ปลายน้ํา ไดแก ตัวแทนจาํหนายเฟอรนิเจอร เพ่ือใหเกิดความหลากหลายของสินคาและสราง
ความสะดวกใหแกลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการที่จะเลอืกหาซื้อสินคาเฟอรนิเจอร  
การรวมตวัเปนคลัสเตอรการคาที่เปนระบบดังกลาว สามารถที่จะใชเปนศูนยกระจายสินคาและ
ศูนยแสดงสินคาอยางถาวร ใหแกผูประกอบการ SMEs ที่ไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปดราน
จําหนาย หรือแตงตั้งตวัแทนจําหนายของตัวเอง นอกเหนือจากงานแสดงสินคาเฟอรนิเจอรที่
จัดเปนระยะๆ ตามพื้นที่ตางๆ 
 

ในประเทศไทยบริเวณที่ มีการจําหนายสินคาเฟอรนิเจอรไมจํานวนมาก ไดแก                   
ซ.ประชานฤมิตร ยานบางโพ หรือเปนที่รูจักกันทั่วไปในนาม “ถนนเฟอรนิเจอร” ซ่ึงมีรานคา
เฟอรนิเจอรในยานดังกลาวมากกวา 200 รานคา 

  
 จากการสํารวจพื้นที่ พบวา พ้ืนที่ดังกลาวเปนซอยแคบขนาดเล็ก มีผูประกอบการที่
เกี่ยวของในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรทั้งโรงงานแปรรูปไม รานจําหนายวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  
และรานจําหนายเฟอรนิเจอร ซ่ึงยังขาดการจัดวางผัง และการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐานตางๆ อีกมาก ทั้งในเรื่องของระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐาน คลังเก็บสินคาและการขนสง  
ที่จอดรถสําหรับลูกคา การตกแตงรานและจัดหมวดหมูสินคา การปรับภูมิทัศนโดยรอบ และ
เรื่องมลภาวะจากฝุนที่เกิดจากโรงงานแปรรูปไม 

 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาใหเปนคลัสเตอรในภาคการคาอยางแทจริง ควรใหพ้ืนที่ดังกลาว

เหลือเฉพาะรานจําหนายเฟอรนิเจอรและของใชจากไมเทานั้น ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกับราน
จําหนายเฟอรนิเจอรที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา และใหผูประกอบการเฟอรนิเจอรในภาคการผลิต
ยายฐานการผลิตยายไปยังนิคมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรที่จัดตั้งขึ้น ซ่ึงจะทําใหสามารถลดความ
แออัด และจัดผังรานคาไดอยางเปนระบบ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานได
สะดวกยิ่งขึ้น 

 
นอกจากพื้นที่ดังกลาวแลว ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เปนแหลงจําหนายเฟอรนิเจอร ซ่ึง

สามารถปรับปรุงใหเปนคลัสเตอรการคาได เชน บริเวณสวนจตุจักร สวนลุมไนทบาซา และยาน 
ถ.รัชดาภิเษก เปนตน 
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รูปที่ 6-2 แหลงจําหนายเฟอรนิเจอร ซ.ประชานฤมิตร ยานบางโพ 
 
 โดยตัวอยางของการรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรรมเฟอรนิเจอร สามารถศึกษาไดจาก
กรณีศึกษาการรวมกลุมคลสัเตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของประเทศอิตาลี ที่ไดนําเสนอไวใน
หัวขอที่ 5.2.1 
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(4.) พัฒนาวัสดุ เพื่อใชในการผลิตเฟอรนิเจอร 
 
 จากความกังวลในสภาวะปญหาดานสิ่งแวดลอมตางๆ อาทิเชน ปญหาสภาวะโลกรอน, 
จํานวนปาไมที่ลดลง เปนตน รวมทั้งปญหาในเรื่องของผลิตภัณฑที่ปนเปอนสารเคมีเกินกวา
ปริมาณที่กําหนด ทําใหอุปสงคหรือความตองการเฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุที่ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม และมีปริมาณของสารเคมีปนเปอนในมาตรฐานที่กําหนด  
 

ในเร่ืองของแหลงวัตถุดิบไมในประเทศ จากนโยบายการปดปาในป 2532 ทําใหวัสดุ
ประเภทไมเน้ือแข็งซึ่งจะนํามาใชผลิตเฟอรนิเจอรหาไดยาก ตองนําเขาจากตางประเทศ จึงเริ่ม
หันมาใชไมยางพารา ซ่ึงเปนไมเน้ือออนที่มีความสวยงามของลายไม เหมาะกับการนํามาผลิต
เฟอรนิเจอร 
 
 จากสถานการณในชวงป 2549-2550 ซ่ึงเปนชวงที่ราคาผลิตภัณฑจากยางพารา       
ทั้งน้ํายาง ยางอัดแทง และยางแผนรมควันในตลาดโลกมีราคารับซ้ือที่สูงมาก ทําใหเกษตรกรที่
ปลูกยางพาราชะลอการโคนตนยางพาราเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอร สงผล
ใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบไมยางพาราในชวงดังกลาว 
 
 นอกจากไมยางพาราที่นิยมใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรแลว ประเทศไทยยังมี
ศักยภาพในการผลิตทรัพยากรประเภทไมแผนเรียบอยางแผนไม MDF และไมพารติเคิลบอรด 
ซ่ึงสามารถนํามาใชในการผลิตเฟอรนิเจอรไดเปนอยางดีเชนเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถผลิตจาก
วัตถุดิบหลายอยาง อาทิเชน เศษไมยูคาลิปตัส ไมสน ไมยางพารา และกากชานออย เปนตน 
มาผานกรรมวิธีการผลิตดังที่ไดนําเสนอไวแลวในบทที่ 3 ซ่ึงปญหาของไมแผนเรียบดังกลาว คือ 
ความคงทนตอความชื้น เน่ืองจากสวนผสมของวัสดุและเทคโนโลยีการอบไมที่แตกตางกัน 
ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพไมแผนเรียบจึงเปนนโยบายที่
สําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทยุทธศาสตรทิศทางที่ 1 ซ่ึงมีแผนการสรางใหประเทศไทยมี
ความเขมแข็งในการเปนผูซัพพลายไมแผนเรียบ (Particle Board, MDF) เปนรายหลักในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 ดังน้ันเพ่ือเปนการวางแผนในระยะยาวสําหรับวัสดุประเภทไม ทางหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนผูผลิตเฟอรนิเจอรรายใหญ ควรใหการสนับสนุนในการทําสวนปาปลูกในลักษณะ
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เดียวกับสวนไมยูคาลิปตัส ที่นํามาใชเปนวัตถุดิบในการทํากระดาษ โดยสวนปาปลูกนั้นควรจะ
ดําเนินการขอการรับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council) เพ่ือใหสามารถสงออก
เฟอรนิเจอรที่ทําจากไมดังกลาวไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรปได 
 
 แนวทางการแกไขปญหาเรื่องการขาดแคลนวัสดุไมอีกแนวทางหนึ่ง คือ การใชวัสดุไม
หรือทดแทนไมประเภทอ่ืนๆ นอกจากไมเน้ือแข็งและไมยางพารา ที่สามารถนํามาใชในการผลิต
เฟอรนิเจอร อาทิเชน ไมมะมวง ผักตบชวา เปนตน หรือแมกระทั่งเศษวัสดุเหลือใชตางๆ ก็
สามารถนํามาประยุกตใชผลิตเปนเฟอรนิเจอรไดเชนกัน 
 

 
 

รูปที่ 6-3 ตัวอยางเฟอรนิเจอรที่ทําจากไมมะมวงและผักตบชวา 

จากขอเสนอเชิงนโยบาย 4 ขอ ดังที่ไดกลาวในขางตน ถาสามารถทําใหเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว จะชวยสนับสนุนใหอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยการยกระดับจากตําแหนงทางการตลาดปจจุบันที่เปน
ผูประกอบการแบบ OEM ที่ตองแขงขันดานราคากับคูแขงอยางจีนและเวียดนาม ไปเปน
ผูประกอบการแบบ ODM ซ่ึงประเทศสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 
Advantage) กับประเทศคูแขงในระดับดังกลาวอยางญี่ปุน และไตหวัน ที่มีศักยภาพในเรื่องของ
การออกแบบ แตขาดแคลนทรัพยากรในการผลิต ทั้งเรื่องวัตถุดิบและบุคลากรดานการผลิต  

 โดยตัวอยางของการนําวัสดุอ่ืนที่นอกเหนือจากไมมาใชผลิตเฟอรนิเจอร สามารถศึกษา
ไดจากกรณีศึกษาของ บ.OSISU ที่ไดนําเสนอไวในหัวขอที่ 5.1.1 
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6.2 อุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 
 

6.2.1 บทสรุป ภาพรวม และแนวโนมที่ เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม                          
รับเหมากอสราง 

 
อุตสาหกรรรมรับเหมากอสรางของประเทศไทยเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มี

ความสําคัญ โดยมีจํานวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมดังกลาว ประมาณ 88,000 แหง4 ซ่ึงสวนใหญ
เปนวิสาหกิจในระดับ SMEs มีมูลคาของอุตสาหกรรมเฉพาะการกอสรางอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การอยูอาศัย ไมรวมคาที่ดิน ประมาณปละ 100,000 ลานบาท5 ซ่ึงสวนใหญเปนการรับเหมา
กอสรางในประเทศ 

 
สายโซอุปทานของอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองตั้งแต

อุตสาหกรรมตนนํ้าอยางอุตสาหกรรมผลิตวัสดุกอสราง รานคาวัสดุกอสราง และอุตสาหกรรม
ปลายน้ําอยางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงจากผลการวิจัยในบทที่ 4 พบวาความสัมพัรธ
ระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานของอุตสาหกรรมดังกลาวนั้นเปนไปในลักษณะเกื้อกูลซ่ึง            
กันและกัน ตัวอยางเชน รานคาวัสดุกอสราง นอกจากมีบทบาทเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางใหกับ
ผูรับเหมากอสรางแลว ยังเปนผูสนับสนุนสินเชื่อใหกับผูรับเหมา และคลังเก็บวัสดุกอสรางใหกับ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยอีกดวย เปนตน 

 
จากแนวโนมของปจจัยที่สงผลตออุตสาหกรรมรับเหมากอสรางตางๆ ไมวาจะเปนปจจัย

ดานสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปญหาโลกรอน อุทกภัยและแผนดินไหวที่รุนแรงขึ้น 
ปจจัยดานวัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางแบบใหม ปจจัยดานแนวโนมลักษณะที่อยูอาศัยที่นิยม
การอยูในอาคารสูงมากขึ้น และปจจัยดานการเปดเสรีการคาภาคบริการกับประเทศตางๆ ทําให
ความตองการของลูกคาไมวาจะเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือลูกคาที่เปนเจาของที่ดิน
เองเปลี่ยนแปลงไป เชน ตองการพัฒนาที่ดินใหเปนการสรางที่อยูอาศัยในลักษณะอาคารสูง
แทนที่โครงการบานจัดสรรในแนวราบ หรือความตองการผูรับเหมากอสรางที่มีใบรับรองทักษะ
                                                 
4 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549, สํานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) 

5 จากการประมาณการของคณะวิจัย 
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การกอสราง และมาตรฐานการบริหารงานในระดับสากล เปนตน สงผลใหผูประกอบการรับเหมา
กอสรางไทย ตองมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิเชน  
ผูประกอบการตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการใชวัสดุและอุปกรณในการกอสรางแบบใหม 
การปรับตัวเองเพื่อใหการทํางานกอสรางโดยใชโครงสรางสําเร็จรูปไดอยางเปนระบบและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การพัฒนาความรูและความสามารถเพื่อการกอสรางในอาคารสูง ซ่ึงมีความ
แตกตางจากการกอสรางในแนวราบพอสมควร เปนตน ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพดังกลาว ไมใชแค
เพียงวัตถุประสงคเพ่ือรองรับตลาดในประเทศเทานั้น ยังตองมองไปถึงตลาดรับเหมากอสรางใน
ตางประเทศอีกดวย โดยเฉพาะตลาดที่อสังหาริมทรัพยกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว อยางตลาด
กลุมประเทศตะวันออกกลาง  

 
จากการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของ

ผูประกอบการรับเหมากอสรางดังกลาว ดวยการปรับปรุงศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ในสายโซมูลคา (Value Chain) พบวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลักๆ น้ันสวนใหญจะอยูใน
กิจกรรมการกอสราง ซ่ึงมีปญหาในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 6-4 
ความลาชาของการกอสรางในฤดูฝน และการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมี
แนวโนมที่ชางกอสรางมืออาชีพจะลดนอยลง  
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รูปที่ 6-4 ตัวอยางปญหาที่เกิดจากงานกอสรางคุณภาพไมไดมาตรฐาน 
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จากปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางและปญหาที่
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมดังกลาว ทําใหผูประกอบการตองมีการปรับปรุงศักยภาพการดําเนินงาน
ของตน โดยคณะวิจัยจะนําเสนอไวในหัวขอที่ 6.2.2 

 
นอกจากการปรับปรุงศักยภาพดวยตัวผูประกอบการเองแลว ยังมีการปรับปรุงพัฒนา

ศักยภาพทั้งอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการในระดับ SMEs ไมสามารถที่จะดําเนินการ
ดวยตนเองไดทั้งหมด จะตองมีการพึ่งพาและวางแผนรวมกับหนวยงานในอุตสาหกรรม
สนับสนุนตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐและสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของ สถาบันการเงิน 
สถาบันการศึกษาและฝกอบรม ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวอยางเปนระบบ ซ่ึงทาง
คณะวิจัยจะไดนําเสนอขอเสนอแนะดานนโยบายการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของ
อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางตอไป ในหัวขอที่ 6.2.3 

 
6.2.2 ขอเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของผูประกอบการ SMEs ใน
 อุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 
 
(1.) นําเทคโนโลยีดานการกอสรางตางๆเขามาใช  
 
 ปจจุบันเทคโนโลยีดานกอสรางรุดหนาไปอยางมาก การเพิ่มศักยภาพในกิจกรรมดาน
การดําเนินงาน (Operation) ในสายโซอุปทานจึงตองนําเทคโนโลยีดังกลาวเขามาใช เทคโนโลยี
ที่ผูประกอบการตองทําการศึกษามีอยู 2 ประเภท ไดแก เทคโนโลยีดานวิศวกรรมในเรื่องของ
วัสดุกอสรางที่ไดนําเสนอไวในหัวขอที่ 4.4.1 และดานการพัฒนาโปรแกรมซอฟแวรตางๆ ที่
นํามาใชในงานกอสราง และเทคโนโลยีในดานการบริหารจัดการตางๆ  
 
 จากการวิเคราะหแนวโนมปจจัยที่สงผลตออุตสาหกรรมบริการรับเหมากอสรางใน
อนาคต ตามหัวขอที่ 4.4 ไมวาจะเปนแนวโนมในเรื่องของสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  
การเกิดภัยธรรมชาติที่บอยและรุนแรงยิ่งขึ้น แนวโนมของชางกอสรางมืออาชีพที่ลดนอยลง และ
ความนิยมที่อยูอาศัยประเภทอาคารสูงมีมากขึ้น ทําใหผูประกอบการตองปรับตัวและนํา
เทคโนโลยีดานการกอสรางตางๆ เขามาใชมากขึ้น 
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 หน่ึงในเทคโนโลยีกอสรางดานวิศวกรรม ที่ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางสมัยใหม
ควรใหความสนใจ คือ เทคโนโลยีการกอสรางที่ใชโครงสรางสําเร็จรูป (รายละเอียดของการ
กอสรางดวยโครงสรางสําเร็จรูป สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในภาคผนวก) ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาว
มีความซับซอนในการกอสรางนอยกวาการกอสรางแบบกออิฐ ฉาบปูนด้ังเดิม เน่ืองจากเปน
โครงสรางที่ไดรับการหลอมาจากโรงงาน สิ่งที่ผูรับเหมากอสรางตองทํา คือ นําชิ้นสวนดังกลาว
มาประกอบเขาดวยกันอยางแมนยํา และทําการตกแตงสิ่งปลูกสรางดังกลาวใหสวยงาม ซ่ึง
รายละเอียดของเทคนิคการกอสรางดังกลาว จะถูกแสดงรายละเอียดไวในกรณีศึกษาตอไป 
 
 สําหรับเทคโนโลยีดานการพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร และการเชื่อมโยงขอมูลน้ัน 
ผูรับเหมากอสรางจะตองเรียนรูถึงการใชเทคโนโลยีดังกลาว เน่ืองจากในปจจุบัน มีบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยหลายรายที่ เ ร่ิมนําเทคโนโลยีดานการเชื่อมโยงขอมูลผานทางเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) และคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PDA) เขามาใชในการสั่งดําเนินงาน
และติดตามความคืบหนาของโครงการแบบ Real Time นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมซอฟแวรที่ใช
ในการออกแบบ เชน 3D Autocad และโปรแกรมประเมินราคากอสราง เปนตน ซ่ึงจะชวย
อํานวยความสะดวกใหแกผูรับเหมากอสรางมากขึ้น 
 
 เทคโนโลยีการกอสรางอีกอยางหนึ่งที่ผูรับเหมากอสรางจะตองเรียนรู ไดแก เทคนิคการ
บริหารจัดการ อาทิเชน การบริหารจัดการงานกอสรางแบบลีน (Lean Construction) การใช
เทคนิค CPM ในการบริหารจัดการทรัพยากรและเวลาที่ใชในการกอสรางในแตละขั้นตอน             
เปนตน ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอถัดไป 
 
 โดยตัวอยางของการนําเทคโนโลยีโครงสรางสําเร็จรูปมาใชในการกอสราง สามารถ
ศึกษาไดจากกรณีศึกษาของ บ.Daito Construction และบจก. กานดา พร็อพเพอรตี้ ที่ได
นําเสนอไวในหัวขอที่ 5.1.2 
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(2.) นําแนวคิดดานการบริหารงานกอสรางแบบลีน (Lean Construction) มา
ประยุกตใช 6 

 
 ความจริงแลวแนวคิดในการกอสรางแบบลีนไดเขาสูประเทศไทยมานานแลว โดย
ประยุกตมาจากแนวคิดของการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing หรือ Lean Production) ใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัท TOYOTA ผูผลิตรถยนตรายใหญของโลก เปนผูที่ริเริ่มแนวคิด
ดังกลาวเปนรายแรก และประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 
 
 การบริหารจัดการแบบลีนนั้น คือ การการออกแบบและการจัดการกระบวนการ, ระบบ, 
ทรัพยากร และมาตรการตางๆ อยางเหมาะสม ทําใหสามารถสงมอบผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง
ตั้งแตครั้งแรกที่ทํา โดยพยายามใหเกิดความสูญเสีย หรือสวนเกินที่ไมจําเปนนอยที่สุด 
(Minimum Waste) โดยความสูญเสียดังกลาวนั้นไมไดประเมินจากผลลัพธขั้นสุดทาย (Final 
Products) เพียงอยางเดียว แตจะประเมินจากกิจกรรมหรือกระบวนการทั้งหมดที่ใชทรัพยากร
โดยไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Non-value added) ในการผลิต เชน ความผิดพลาดในการอานแบบ 
การขาดการสื่อสาร การทํางานนอกเหนือขั้นตอนกระบวนการที่กําหนด กิจกรรมที่มีความ
ซํ้าซอนโดยไมจําเปน การปอนทรัพยากรเขากระบวนการผลิตชาหรือเร็วเกินความจําเปน การ
สั่งซ้ือวัสดุที่ไมไดคุณลักษณะเขามาใชงาน การทํางานเสร็จกอนกําหนดมากเกินไป และ
ผลิตภัณฑหรือบริการที่ไมตรงกับความตองการของลูกคา เปนตน 
 
 การนําแนวคิดการบริหารจัดการแบบลีนมาใชกับอุตสาหกรรมบริการรับเหมากอสราง 
นาจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะลดปญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมตางๆ ของสายโซมูลคาได ไมวาจะเปน
กิจกรรมการดูแลวัสดุ (Inbound Logistics) ในสวนของกองวัสดุหนางาน ซ่ึงมีแนวโนมที่จะเกิด
การเสียหายและสูญหายตามมา เรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management) เพ่ือลดจํานวนการใชคนงานและการทํางานลวงเวลา รวมถึงการเพิ่ม
มาตรฐานคุณภาพของงานกอสรางใหสูงขึ้น ซ่ึงการนําแนวคิดแบบลีนมาใชในงานกอสราง มี
ความแตกตางจากการใชในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงตองมีการประยุกตในสวนที่มีความ
แตกตางอยูพอสมควร 

                                                 
6  Lean Construction, พาสิทธิ์ หลอธีรพงศ และกมลวัลย ลือประเสรฐิ, หนังสือโยธาสาร               
 ป 2542 
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 ตัวอยางการนําแนวคิดการบริหารจัดการงานกอสรางแบบลีนมาประยุกตใชในกิจกรรม
ตางๆ ของงานกอสราง ไดแก 
 
- การออกแบบโครงการกอสราง การออกแบบโครงการกอสรางนอกจากจะตองถูกตอง
ตามหลักวิชาการแลว จะตองสามารถออกแบบใหไดคุณลักษณะที่ลูกคาตองการมากที่สุด โดย
การนําหลักการดานวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering) มาใช อีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือ 
ขั้นตอนของการนําเสนอแบบ การนําเสนอที่ทําใหลูกคาเขาใจตั้งแตขั้นตอนการออกแบบนี้ จะ
ชวยลดการเปลี่ยนแปลงแบบในภายหลังของลูกคา ซ่ึงถือวาเปนการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
อยางหน่ึงดวย โดยการนําเสนอแบบ ทั่วไปจะทําการเสนอในรูปของผังแบบ 2 มิติ ซ่ึงผูที่ไมมี
ความรูในดานดังกลาวยากที่จะเขาใจอยางถองแท การนําเทคนิคการแสดงแบบตางๆที่นํา
โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใช เชน เทคนิคการนําเสนอภาพเสมือนจริง (Virtual Reality), 
แบบสามมิติ (3D CAD) หรือการนําเสนอแบบ Walk Through ซ่ึงเปนเทคนิคการแสดงแบบที่
เสมือนกับการเดินอยูในสิ่งกอสรางจริง เปนตน 
 
- การจัดเตรียมทรัพยากร ในการรับเหมากอสรางโครงการใด โครงการหนึ่ง ผูรับเหมาที่
ไมมีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณกอสรางที่เปนของตัวเอง มักประสบปญหาในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณดังกลาวไดอยางทันการ ยังไมนับรวมไปถึงวัสดุกอสรางตางๆ ที่ผูประกอบการ
จําเปนตองมีการจัดเก็บวัสดุตางๆ ไวในคลังสินคาเพื่อใหสามารถใชไดทันทวงที ซ่ึงผิดหลักการ
ของการบริหารจัดการของลีน ซ่ึงแนวทางในการแกไขในเรื่องดังกลาว คือ การรวมมือเปน
พันธมิตรกับผูผลิต และรานคาจําหนายวัสดุกอสรางในระยะยาว 
  
- การวางแผนในงานกอสราง แผนงานกอสรางไมใชแคเพียงแผนการกอสรางเพื่อให
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น แตยังรวมไปถึงแผนคาใชจาย แผนการตรวจสอบคุณภาพ 
และแผนดานความปลอดภัยในการทํางานดวย การวางแผนการกอสรางที่ดีตองทําโดยผูมี
ประสบการณ และความชํานาญในการควบคุมงานกอสราง ตองมีความเขาใจในเรื่องขอจํากัด
ของทรัพยากรที่มีอยู กฎขอบังคับ และสภาพแวดลอมที่หนางาน ซ่ึงการวางแผนในงานกอสราง
ควรนําเทคนิคในดานการบริหารจัดการ เชน Critical Path Method (CPM) ซ่ึงเปนการวาง
แผนการใชทรัพยากรและเวลาในการดําเนินงานในแตละขั้นตอน หรือ Bill of Material (BOM) 
ซ่ึงเปนการวางแผนในการใชวัสดุกอสราง เพ่ือลดการสูญเสีย เปนตน นอกจากการวางแผน
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ดังกลาวแลว จะตองมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Management) โดยการจัดทํา
แผนสํารองลวงหนาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 
 
- การกอสราง เปนงานสวนหลักของธุรกิจรับเหมากอสราง โดยการกอสรางจะตองมี
การสื่อสารที่ชัดเจนตลอดแผนงาน ทั้งการสั่งงาน การรายงาน การประสานงานระหวางฝาย
ตางๆ ซ่ึงการสื่อสารดังกลาวควรมีการจัดทําเปนเอกสาร เพ่ือระบุถึงผูมีหนาที่รับผิดชอบ และ
รายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือลดโอกาสของความผิดพลาด ซ่ึงจะกอใหเกิดความสูญเสียตางๆ
ตามมา 
 

  การจัดทํารายงานประจําวันเปนอีกวิธีหน่ึงที่จะสามารถติดตามความกาวหนาและ
สถานะของโครงการ ซ่ึงอาจจะอยูในรูปของเอกสารหรือนําระบบสารสนเทศเขามาใชงานในสวน
น้ี เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจในการปรับแผนการดําเนินงานเปนระยะ 
  
 บุคลากรเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในอุตสาหกรรมงานกอสราง ดังน้ันการหมั่น
ฝกอบรมบุลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทํา หรือมีความเขาใจในการทํางานเปนทีม ซ่ึงก็
ตองมีระบบสรางแรงจงูใจที่ดี ใหกับบุคลากรที่มีฝมือเปนการตอบแทน   
   
 การบริหารจัดการงานกอสรางแบบลีน อาจทําควบคูไปกับการพัฒนามาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพการกอสราง เพ่ือใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซ่ึงเปนมาตรฐานรับรอง
คุณภาพดานการใหบริการ ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ซ่ึงอาจเปนวิธีการหนึ่งที่ทําให
ผูประกอบการรับเหมากอสรางไทยสามารถกาวไปรับงานยังตางประเทศได   
 

โดยตัวอยางของการนําเทคนิคการบริหารจัดการงานการกอสรางแบบลีนมาใช สามารถ
ศึกษาไดจากกรณีศึกษาของ บริษัท Pacific Contracting และบริษัท Neenan Company ที่ได
นําเสนอไวในหัวขอที่ 5.1.2 
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(3.) สรางความไววางใจ และทัศนคติเชิงบวกกับสมาชิกอ่ืนในสายโซอุปทาน เพื่อ
สรางความรวมมือกันในระยะยาว 

 
 ดังที่ ไดวิ เคราะหลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายโซ อุปทานของ
อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางในหัวขอที่ 4.2 พบวา สมาชิกในสายโซอุปทานดังกลาวมี
ความสัมพันธแบบเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  
   
 จากผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางผูประกอบการที่เปนสมาชิกหลัก ไดแก ผูผลิต
วัสดุกอสราง รานคาวัสดุกอสราง ผูรับเหมากอสราง และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย มี
ความสัมพันธในระดับที่แนบแนนพอสมควร เน่ืองจากมีหลายกรณีที่สมาชิกในสายโซอุปทาน
เปนบริษัทที่อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทแม เ ดียวกัน รวมทั้งในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยถูกขับเคลื่อนโดยผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํา 
อยางผูผลิตวัสดุกอสรางและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหมีผูนําที่ริเร่ิมการสรางความ
เครือขายความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายโซอยางเปนระบบ 
 
 แตสิ่งที่เปนจุดออนของผูประกอบการในสายโซอุปทานดังกลาว คือ ความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกหลักในสายโซดังกลาวกับสมาชิกอ่ืนในอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน สถาบัน
การเงิน สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการและสมาคมตางๆที่เกี่ยวของ เปนตน ยังมีไมมาก
นัก ดังน้ันผูประกอบการควรเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงานดังกลาว เพ่ือสรางความสัมพันธใน
ระยะยาวในการพัฒนาศักยภาพของตนตอไป 
  

โดยตัวอยางของการรวมมือระยะยาวกับสมาชิกอ่ืนในสายโซอุปทาน สามารถศึกษาได
จากกรณีศึกษาของ บริษัท คูลเฮาส  ที่ไดนําเสนอไวในหัวขอที่ 5.1.2 
 
(4.) คํานึงถึงความปลอดภัยใหมากขึ้น 
 

สิ่งหน่ึงที่ผูประกอบการรับเหมากอสรางไทยมักจะไมคอยเห็นความสําคัญ คือ เร่ือง
ความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งความปลอดภัยกับแรงงานกอสรางที่ปฏิบัติงาน และความ
ปลอดภัยกับผูคนรอบขาง 
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ในเร่ืองความปลอดภัยกับแรงงานกอสรางที่ปฏิบัติงาน ผูประกอบการรับเหมากอสราง
สวนใหญมีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยตางๆใหกับแรงงานดังกลาวไวพรอม ทั้งหมวกนิรภัย 
ถุงมือ ถุงเทา และแวนตา แตขาดการควบคุมใหแรงงานดังกลาวปฏิบัติตาม ซ่ึงอาจทําใหไดรับ
อันตรายจากการทํางาน อันจะสงผลตอการปฏิบัติงานในภาพรวมของผูรับเหมากอสรางได ซ่ึง
แตกตางกับการรับเหมากอสรางในประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนประเทศกรณีศึกษาที่ทางคณะวิจัยไดมี
โอกาสเดินทางไปศึกษาภาคสนาม ซ่ึงใหความสําคัญและเครงครัดกับขอปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยดังกลาวเปนอยางมาก  

 
เชนเดียวกันกับเรื่องความปลอดภัยตอผูคนรอบขางโครงการกอสราง ซ่ึงกําหนดไวเปน

ขอบังคับทางกฎหมายอยางชัดเจน โดยผูรับเหมากอสรางสวนใหญจะดําเนินการตามขอบังคับ 
แบบไมไดใหความเอาใจใสนัก กอใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินการทั้งหมดของผูประกอบการ 
ถึงขั้นการฟองรอง ในกรณีที่เกิดอันตรายกับผูที่สัญจรผานไปมา   
 
 ความละเลยในเรื่องความปลอดภัยในการกอสรางเหลานี้ อาจจะกลายเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหผูประกอบการรับเหมากอสรางไทย ไมสามารถรับงานกอสรางโครงการในตางประเทศได 
เน่ืองจากขอบังคับกฎหมายดานความปลอดภัยในหลายประเทศมีความเขมงวดมาก ดังนั้น
ผูประกอบการรับเหมากอสราง ควรเอาใจใสในเรื่องของความปลอดภัยทั้งสองอยางมากขึ้นกวา
ที่เปนอยูในปจจุบัน เพ่ือสรางเปนบรรทัดฐานในการกอสรางที่ดีขึ้น 
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ผูรับเหมากอสรางไทย       ผูรับเหมากอสรางญี่ปุน 
 
รูปที่ 6-5 เปรียบเทียบความปลอดภัยในการกอสราง ระหวางผูรับเหมากอสราง

ชาวไทยกับผูรับเหมากอสรางชาวญี่ปุน 
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6.2.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย อุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 
 
(1.) สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตโครงสรางสําเร็จรูป 
  
 จากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องของแผนดินไหว และภัยธรรมชาติตางๆ 
ที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นบอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ทําใหความตองการที่อยูอาศัยซ่ึงมีความคงทน 
และปลอดภัยตอสภาวะดังกลาวในราคาที่ไมสูงมากนัก มีเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงวิธีการหนึ่งที่จะ
สามารถแกไขปญหาดังกลาวและตอบสนองความตองการของลูกคาได คือ การนําเทคโนโลยี
โครงสรางสําเร็จรูป (Pre-fabrication and Pre-cast) มาใชในการสรางที่อยูอาศัย ดังจะเห็นไดใน
ปจจุบันวา แนวโนมการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในการสรางที่อยูอาศัยมีแนวโนมที่สูงขึ้น ทั้ง
การกอสรางที่อยูอาศัยในประเทศ และการกอสรางที่อยูอาศัยในตางประเทศ ไมวาจะเปนการ
กอสรางที่อยูอาศัยในประเทศเยอรมัน สหราชอาณาจักร และประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะในราย
หลังซ่ึงประเทศไทยกําลังอยูในระหวางดําเนินการเจรจาขอตกลงการคาเสรี ซ่ึงมีแนวโนมที่
อุตสาหกรรมการรับเหมากอสรางจะเปนหนึ่งในภาคบริการ ที่มีการเปดเสรีทางการคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-6 อุตสาหกรรมโครงสรางสําเร็จรูป 
 
 ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตโครงสรางสําเร็จรูปเพ่ือการสรางที่พักอาศัย มีจํานวน
ผูประกอบการอยูไมมากนัก สวนใหญเปนบริษัทในเครือของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาด
ใหญ ที่นําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในโครงการสรางบานจัดสรรของบริษัท ซึ่งในอนาคตถามี
แผนการผลิตในเชิงพาณิชยมากขึ้น กําลังการผลิตดังกลาวอาจจะไมเพียงพอตอความตองการ
ดังกลาวได ดังน้ันจึงควรมีการลงทุนสงเสริมอุตสาหกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมดังกลาว 
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รูปที่ 6-7 บานที่ทําการกอสรางดวยโครงสรางสําเร็จรูป 
 
ที่มา: www.precastthai.com 
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โดยตัวอยางของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโครงสรางสรางสําเร็จรูป สามารถศึกษาได
จากกรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมโครงสรางสําเร็จรูปของประเทศญี่ปุน ที่ไดนําเสนอไวใน
หัวขอที่ 5.2.2 

 
 

(2.) พัฒนาบุคลากรดานการกอสราง ควบคูไปกับการพัฒนาดานเทคโนโลยี 
 
 จากปจจัยตางๆ ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอที่ 4.4 ซ่ึงวัสดุและอุปกรณในการกอสรางมีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับแนวทางการพัฒนาของทั้งอุตสาหกรรมและผูประกอบการ
เอง ที่เสนอใหมีการนําโครงสรางสําเร็จรูปมาใชในการกอสรางเพ่ิมมากขึ้น แตปญหาที่เกิดขึ้น 
คือ ผูรับเหมากอสรางไมมีทักษะและความรู ความชํานาญ ในการใชวัสดุและอุปกรณ รวมถึง
วิธีการกอสรางแบบดังกลาว ดังน้ันเพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรดานการกอสรางกาวทันไปกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ควรมีการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมวิชาชีพการกอสรางขึ้น เพ่ือให
บุคลากรกมีทักษะในการกอสรางดวยวัสดุและวิธีการดังกลาว รวมถึงการพัฒนาทักษะในงาน
กอสราง ที่ตองใชความละเอียดและเฉพาะทางมากขึ้น ตัวอยางเชน การกอสรางบนอาคารสูง 
งานตกแตงภายใน งานติดตั้งชิ้นสวนวัสดุตางๆ เปนตน เพ่ิมเติมจากวชิาชีพพ้ืนฐานการกอสราง
ดวยการกออิฐ-ฉาบปูน แบบด้ังเดิม ซ่ึงมีแนวโนมความสําคัญลดลง เน่ืองจากการนําเทคโนโลยี
โครงสรางสําเร็จรูปมาใชเพ่ิมมากขึ้น 
 
 ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดรวมมือกันพัฒนาทักษะชางฝมือดังกลาว 
อาทิเชน การรวมมือกันพัฒนาชางกอสรางระหวางกรมพัฒนาฝมือแรงงานกับบุญถาวร                 
การจัดหลักสูตรการศึกษาพิเศษดานการกอสรางระหวางสถาบันนายชางดี (ในเครือปูนซีเมนต
ไทย) กับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปนตน แตปญหาที่เกิดขึ้น คือ ชางกอสรางซึ่งเปน
กลุมเปาหมายไมไดใหความสนใจมาฝกอบรมมากนัก เน่ืองจากเสียเวลาการทํางานหารายได 
และเจาของบริษัทกอสรางไมสงเสริมใหชางมาเขารับการฝกอบรมเทาที่ควร 
 
 ดังนั้นหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของกับการกอสราง ควรรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ    
ทั้งกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สภาวิศวกร และสมาคมกอสรางไทย จัดตั้งเปนสถาบันอบรมวิชาชีพ
กอสรางอยางเปนรูปธรรม โดยในระยะเริ่มตนอาจใหการรับรองผูที่ผานการฝกอบรมในลักษณะ
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ของวุฒิบัตรประกอบวิชาชีพกอสราง ซ่ึงชางกอสรางที่มีใบวุฒิบัตรดังกลาว ทางสถาบันฯ ควรมี
การหาแหลงงานกอสรางระดับไฮเอนดรองรับ เพ่ือใหไดรับคาตอบแทนสูงกวาชางกอสรางทั่วไป  
 

หลักสูตรการฝกอบรมควรไดรับการจัดเปนลําดับขั้นตามความยากของวิชาตางๆ 
เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาอยางตอเน่ือง โดยผูที่ผานการอบรมจะไดการจัดลําดับ
ออกเปนเกรดตางๆ เชน ระดับ A/B/C เปนตน ซ่ึงจะระบุไวในวุฒิบัตรดังกลาว เพ่ือเปน
ทางเลือกแกลูกคาที่จะจัดจางชางกอสรางดังกลาว โดยชางในแตละระดับจะไดรับการระบุ
ผลตอบแทนขั้นต่ําในอัตราที่แตกตางกันไป  
 

ในระยะยาว วุฒิบัตรรับรองการฝกอบรมดานงานกอสรางดังกลาวควรจะไดรับการยก
ฐานะขึ้นในลักษณะของใบประกอบวิชาชีพ เชนเดียวกับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ซ่ึงเปนไป
ตามขอบังคับทางกฎหมาย เพ่ือยกระดับคุณภาพวิชาชีพกอสรางของไทยใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 
เปนที่ยอมรับในระดับสากล ซ่ึงถาแนวทางการพัฒนาดังกลาวประสบความสําเร็จ อาจปรับทิศ
ทางการพัฒนาขึ้นเปนสถาบันอบรมวิชาชีพการกอสรางระดับภูมิภาคอาเซียน และในระดับ
เอเชียตอไปในอนาคต 

 
แนวทางดังกลาวอาจเปนแนวทางที่นําธุรกิจบริการรับเหมากอสรางของไทยสงออกไป

ยังตางประเทศ ดวยเทคโนโลยีและเครื่องมือการกอสราง ไมวาจะเปนเทคโนโลยีการผลิต
โครงสรางสําเร็จรูปและวัสดุกอสรางตางๆ  รวมถึงกรรมวิธีในการบริหารจัดการพัฒนาทักษะ
ฝมือแรงงาน เพ่ือไปฝกแรงงานทองถิ่นในประเทศที่ไปดําเนินงานกอสรางตอไป 

 
โดยตัวอยางของการจัดตั้งและดําเนินการสถาบันฝกอบรมวิชาชีพการกอสราง สามารถ

ศึกษาไดจากกรณีศึกษาการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมดานการกอสราง สถาบันนายชางดี ที่ได
นําเสนอไวในหัวขอที่ 5.2.2 
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(3.) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสมาชิกในสายโซอุปทาน 
 
 จากการวิเคราะหปญหาในการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยตลอดสายโซอุปทานในบทที่ 4 ปญหาที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ การ
ขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําอยางผูผลิต
วัสดุกอสราง รานคาวัสดุกอสราง ผูรับเหมา บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย และลูกคาผูซ้ือบาน 
ทําใหไมสามารถวางแผนรวมกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพได 
 
 การเชื่อมโยงขอมูลดังกลาว ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเน่ืองจากเปนระบบ
ฐานขอมูลที่ใหญ และมีรายละเอียดปลีกยอยจํานวนมาก การเชื่อมโยงขอมูลควรครอบคลุม
ขอมูลในเรื่องของปริมาณวัสดุกอสรางแตละประเภท วันเวลาที่ตองการใชวัสดุ ความคืบหนาของ
งานกอสราง รวมถึงงวดการจายเงิน  
 
 ทางคณะวิจัยเห็นวาหนวยงานกลางที่ควรเขามามีบทบาทในการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงขอมูลดังกลาว ไดแก สถาบันการเงิน เน่ืองจากสถาบันการเงินเปนศูนยกลางทาง
การเงินใหกับสมาชิกทุกหนวยงานในสายโซอุปทานอสังหาริมทรัพย อีกทั้งยังมีประสบการณใน
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลใหระหวางผูผลิตวัสดุกอสรางรายใหญกับรานคาวัสดุกอสรางใน
เครือ (ระบบ E-Ordering และระบบ E-Payment) รวมถึงยังมีประสบการณในการเปนตัวกลาง
เชื่อมโยงบริหารจัดการดานการเงินใหกับหลายหนวยงาน อาทิเชน การจัดทําระบบเชื่อมโยง
การลงทะเบียนของนักศึกษาใหกับสถาบันการศึกษา หรือการทําระบบรับชําระคาสาธารณูปโภค
ใหกับหลายหนวยงาน เปนตน โดยสถาบันการเงินอาจจะคิดคาใชจายเปนคาสมาชิกผูใชระบบ
รายปหรือคิดคาใชจายในการเขาทําธุรกรรมในแตละครั้ง 
 
 นอกจากที่ไดกลาวมาในขางตน ประโยชนอ่ืนที่ไดรับจากการใหสถาบันการเงินเปน
หนวยงานกลางในการเชื่อมโยงขอมูล ไดแก  
 
- เปนกลไกหนึ่งที่สามารถกลั่นกรองผูรับเหมากอสรางที่มีประวัติและศักยภาพที่ดี ไมละ

ทิ้งงาน ออกจากผูรับเหมากอสรางที่ไมมีศักยภาพได ซ่ึงจะทําใหภาพลักษณของ
ผูรับเหมากอสรางในภาพรวมไดรับความนาเชื่อถือเพ่ิมขึ้น  
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- ทําใหผูรับเหมากอสรางมีสภาพคลองของการหมุนเวียนเงินทุนเพ่ิมมากขึ้น อันมีสาเหตุ
จากที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนผูวาจางนั้นไมจําเปนที่จะตองหักเงินประกัน 
5% ของมูลคาการกอสรางตลอดระยะเวลาการรับประกันผลงาน 1 ป เน่ืองจากมีสถาบัน
การเงินเปนผูดูแลระบบการเชื่อมโยงของสายโซอุปทานทั้งระบบ สามารถติดตาม
สมาชิกในระบบทุกรายได 

- เกิดความโปรงใสทางดานระบบบัญชี เน่ืองจากผูประกอบการในอุตสาหกรรมดังกลาว มี
จํานวนไมนอยที่พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยการใชระบบ 
2-3 บัญชี ซ่ึงถาการทําธุรกรรมตางๆ ผานทางระบบเชื่อมโยงที่จัดทําขึ้น จะชวยลดการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีลงไดในระดับหน่ึง 

- สามารถรวบรวมฐานขอมูล ใชเปนประโยชนดานขอมูลทางสถิติใหกับหนวยงานภาครัฐ 
เพ่ือปรับปรุงแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยทั้งระบบ 

 
โดยอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใหสถาบันการเงินเปนหนวยงานกลางในการ

เชื่อมโยงขอมูลของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยทั้งระบบ คือ สมาชิกในสายโซอุปทานใชบริการ
ดานการเงินจากสถาบันการเงินที่แตกตางกัน โดยแตละสถาบันการเงินก็ใชระบบการเชื่อมโยง
ขอมูลที่แตกตางกัน สงผลใหการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถาบันการเงินจึงอาจเกิดปญหาขึ้น  

 
ดังนั้นสถาบันการเงินตางๆ ควรรวมประชุมวางแผนเพื่อกําหนดระบบที่จะใชในการ

เชื่อมขอมูลดังกลาว ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันในลักษณะของการใชทรัพยากรรวม ซ่ึงอาจจะ
ใหสถาบันการเงินที่มีความพรอม อยางสถาบันการเงินที่เคยมีประสบการณในการพัฒนาระบบ 
E-Ordering และ E-Payment ใหกับผูผลิตวัสดุกอสรางรายใหญ หรือสถาบันการเงินดาน
อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะอยางธนาคารอาคารสงเคราะห เปนผูนําในการพัฒนาระบบดังกลาว
ซ่ึงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงดังกลาว ควรคํานึงถึงระบบการเชื่อมโยงขอมูลที่ใชในระดับ
สากลดวย เพ่ือเปนการเตรียมพรอมตอการรับเหมางานยังตางประเทศในอนาคตดวย  
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6.3 ผลที่คาดวาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจะไดรับจากการพัฒนา
 ยกระดับอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  

 
การพัฒนายกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง ซ่ึงเปนหน่ึงในสายโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย โดยนโยบายที่คณะวิจัยไดนําเสนอ ไดแก การนํา
เทคโนโลยีโครงสรางสําเร็จรูปมาใชในการกอสราง การจัดตั้งสถาบันฝกอบรมใหแกชางกอสราง 
ทั้งในดานการฝกทักษะเทคนิคการกอสราง และทักษะการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางสมาชิกในสายโซอุปทาน ตั้งแตผูผลิตวัสดุ รานคา ผูรับเหมากอสราง จนกระทั่งบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีสถาบันการเงินเปนหนวยงานกลางของระบบขอมูล 

 
จากนโยบายดังกลาว ถามีการนํามาปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง จะสงผล

ในเชิงบวกตออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเปนอยางมาก ที่เห็นผลไดอยางชัดเจนที่สุด คือ 
มาตรฐานคุณภาพของตัวอาคารที่อยูอาศัยจะเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากการใชโครงสรางสําเร็จรูป และ
ชางกอสรางที่ผานการฝกอบรมมาเปนอยางดี ผลที่ตามมาจากบานที่สรางมีคุณภาพดี ไดแก  

 
- ตนทุนการกอสรางที่ลดลง จากขอดีของการนําโครงสรางสําเร็จรูปมาใชในการ
กอสราง ดังที่ไดกลาวไวในภาคผนวก สงผลใหตนทุนการกอสรางลดลง เน่ืองจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในสวนของกิจการการดําเนินงาน (Operation) โดยตรง นอกจากนี้ยังมีสวนที่
สามารถลดตนทุนทางออม จากสวนกิจกรรมอ่ืนๆ ในสายโซมูลคา อันเปนผลจากการนํา
เทคโนโลยีดังกลาวเขามาใช อาทิเชน ระยะเวลาในการกอสรางที่ลดลง สงผลใหการบริหาร
จัดการดานการเงิน ในสวนของตนทุนดอกเบี้ยที่ลดลง และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนที่เพ่ิม
มากขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอสมาชิกทุกสวนในสายโซอุปทานอสังหาริมทรัพยทั้งระบบ ตั้งแต
ผูประกอบการบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย  จนกระทั่งผูผลิตวัสดุกอสราง นอกจากศักยภาพ
ดานการเงินที่ดีขึ้นแลว ศักยภาพในการสวนของการควบคุมคาใชจายที่เกิดขึ้นภายหลังการสง
มอบ (Services) เน่ืองจากการกอสรางดวยโครงสรางสําเร็จรูปน้ัน ทําใหมาตรฐานของบานมี
คุณภาพที่ดีขึ้น สงผลใหคาใชจายและจํานวนปญหาที่ตองดําเนินการแกไขลดลง  
 
- สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมากขึ้น การกอสรางดวยการกออิฐ ฉาบปูน 
แบบด้ังเดิมน้ันมักจะมีปญหาความลาชาของการกอสรางในชวงฤดูฝน ทําใหการสงมอบบานแก
ลูกคานั้นลาชากวาที่กําหนดในสัญญา การนําเทคโนโลยีโครงสรางสําเร็จรูปมาใชในการกอสราง 
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จะชวยลดอุปสรรคในการกอสรางชวงฤดูดังกลาวลงได ทําใหปญหาการฟองรองในเร่ืองของการ
สงมอบใหแกลูกคาไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาลดลง นอกจากนั้นการใช
เทคโนโลยีการกอสรางดวยโครงสรางสําเร็จรูป ทําใหปญหาดานคุณภาพงานกอสรางหลังจาก
การสงมอบลดลง สงผลใหความพึงพอใจจากลูกคาเพิ่มสูงขึ้น  
 
- รองรับตอแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงดานที่อยูอาศัย และเปนกาวสําคัญในการพัฒนา
สูการรับเหมางานกอสรางอสังหาริมทรัพยในระดับสากล ในป จ จุบันการกอสร า ง ในหลาย
ประเทศ ไมวาจะเปนบานจัดสรรในแนวราบ ที่มีเพียงไมกี่ชั้น จนกระทั่งอาคารสูง ที่มีแนวโนม
จะเติบโตอยางรวดเร็วในประเทศไทย นิยมที่จะใชการกอสรางดวยโครงสรางสําเร็จรูปทั้งสิ้น 
เน่ืองจากคุณสมบัติในเรื่องความแข็งแรงทนทาน ความสะดวกในการกอสราง และระยะเวลาการ
กอสรางที่รวดเร็ว  
 
 ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางดวยการนําเทคโนโลยีการ
กอสรางดวยโครงสรางสําเร็จรูป จึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อสรางโอกาสในการออกไป
รับเหมางานกอสรางอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ โดยการนําความรูและความชํานาญในการ
ใชเทคโนโลยีดังกลาวไปดําเนินการยังประเทศที่เขาไปดําเนินการรับเหมากอสราง ประกอบกับ
นายชางจํานวนไมกี่ราย ที่ผานการอบรมและรับรองฝมือจากสถาบันฝกอบรมที่คณะวิจัยได
เสนอให ดํา เนินการจัดตั้ งขึ้ น   เ พ่ือควบคุมแรงงานกอสรางทองถิ่น  ซ่ึ งจะตองผาน
กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ ในลักษณะเดียวกับที่สถาบันฝกอบรมชางกอสรางที่ประเทศ
ไทยดําเนินการ    
 
 สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยน้ัน จะสงผลตอการเพิ่มมูลคาใหแกอุตสาหกรรม ทั้งดานประโยชน
การใชสอยในตัวที่อยูอาศัย (Functional) และผลที่เกิดทางดานอารมณ (Emotional)  
 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตนถึงแนวโนมการใชชีวิตของผูคนทั่วโลก รวมถึงคนใน
ประเทศไทยเอง มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป ไมวาฐานประชากรสวนใหญที่มีแนวโนมเปนคน
สูงอายุมากยิ่งขึ้น หรือแนวโนมของการมีครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง และนิยมที่จะพักอาศัยใน
อาคารสูงมากขึ้น ปจจัยเหลานี้ลวนสงผลตออุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ที่ตองมีการปรับตัวตาม
สภาวะรูปแบบของอสังหาริมทรัพยที่เปลี่ยนแปลงไป  
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 จากลักษณะของอสังหาริมทรัพยที่เปลี่ยนแปลง ทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรจําเปนที่ตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูประกอบการแบบ OEM. ที่รับจาง
ผลิตตามแบบ เปนผูประกอบการแบบ ODM. ที่มีการออกแบบเฟอรนิเจอรที่เหมาะสมกับลูกคา
ในแตละรายมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะเพ่ิมมูลคาใหกับตัวอสังหาริมทรัพยมากยิ่งขึ้น 
ทั้งลูกคาในประเทศและตางประเทศ โดยการออกแบบเฟอรนิเจอรจะตองเหมาะสมกับรูปแบบ 
โครงสราง คอนเซ็ปต ธีม และลูกคากลุมเปาหมายของแตละโครงการมากยิ่งขึ้น  
 
 ตัวอยางเชน แนวโนมของอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย ที่มีแนวโนมความตองการ
คอนโดมิเนียมอาคารชุดมากยิ่งขึ้น ซ่ึงโครงการที่อยูอาศัยในลักษณะดังกลาว มักจะขายพรอม
ตกแตงเฟอรนิเจอรมากยิ่งขึ้น ดังน้ันผูประกอบการเฟอรนิเจอรควรที่จะรวมมือกับผูประกอบการ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย และซัพพลายเออรวัตถุดิบ ในการพัฒนาการออกแบบและผลิต
เฟอรนิเจอรที่ มีขนาดเล็ก สามารถใชงานไดอเนกประสงค มีนํ้าหนักเบา สะดวกตอการ
เคลื่อนยาย และตรงกับคอนเซ็ปตและธีมของแตละโครงการ เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับลูกคาได
ตรงกับความตองการมากขึ้น 
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บทสรุปผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 
โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการสรางและพัฒนา Value Chain 

ในสินคาสงออกและบริการที่สําคัญของ SMEs  
 

(กรณีศึกษาอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับอสังหารมิทรัพย  
โดยเนนยังอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง) 
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อุตสาหกรรมสนับสนุน เชน ธุรกิจออกแบบสถาปตยและตกแตงภายใน   
สถาบันการเงิน  บริษัทประกันภัย  เปนตน 

 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยมีมูลคาตลาดสูงถึงปละประมาณ 200,000 ลานบาท1 มีสมาชิกหลักในสายโซ
อุปทาน ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําอยางอุตสาหกรรมผูผลิตวัสดุกอสราง และธุรกิจรานคาวัสดุ
กอสราง อุตสาหกรรมกลางน้ําอยางผูรับเหมากอสราง และอุตสาหกรรมปลายน้ําอยางธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย  
 
 นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน ธุรกิจออกแบบสถาปตย
และตกแตงภายใน สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย เปนตน และอุตสาหกรรมเชื่อมโยง
อ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เปนตน รวมไปถึง
หนวยงานราชการและสมาคมตางๆที่เกี่ยวของ ดังแสดงใน รูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แสดงการเชื่อมโยงระหวางสายโซอุปทานของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย กับ

อุตสาหกรรมและหนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนๆ  
 
                                                 
1 รศ.วิทวัส  รุงเรืองผล, Marketeer ฉบับที ่96 กุมภาพันธ 2551 
 

ผูผลิตวัสดุกอสราง 
   รานคาวัสดุ    
     กอสราง 

ผูรับเหมากอสราง 
    บริษัทพัฒนา 

        อสังหาริมทรัพย 

เฟอรนิเจอร 
เครื่องใชไฟฟา 

หนวยงานราชการและสมาคมตางๆ 
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 โดยการศึกษาครั้งน้ีไดเลือกศึกษาในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร และอุตสาหกรรมบริการ
รับเหมากอสราง โดยพิจาณาคัดเลือกจากหลักเกณฑดานศักยภาพของอุตสาหกรรม ความ
เชื่อมโยงที่เกี่ยวของกับผูประกอบการในระดับ SMEs และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย รวมถึงนวัตกรรมที่นํามาใชในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม 
 
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 

อุตสาหกรรมเฟอร นิ เจอร เปนอุตสาหกรรมหนึ่ งที่ มีความเกี่ ยวของกับตลาด
อสังหาริมทรัพย ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีเปาหมายที่จะเปน “Furniture Hub of 
Southeast Asia”  

 
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรประมาณรอยละ70 เปนการผลิตเพ่ือสงออก2  โดยมีมูลคาการ

สงออกในป 2549 มูลคา 24,786 ลานบาท3 ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา 
และสหภาพยุโรป โดยประเภทผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรที่มีจํานวนการสงออกมากที่สุด คือ 
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม โดยมีคูแขงที่สําคัญ ไดแก จีนและเวียดนาม 
 

จากรายงานของโครงการวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา (SAW) สํานักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร มีจํานวนวิสาหกิจ
รวมทั้งสิ้น 12,326 ราย โดยเปนวิสาหกิจ SMEs จํานวน 12,306 ราย มีการจางงานใน
อุตสาหกรรมไมต่ํากวา 100,000 คน4 

 
 
 

                                                 
2  แผนแมบทยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของกลุมผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร  
ไทยเพื่อการสงออกสําหรับป 2551-2560, คณะทํางานรวมของกลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย 
 
3  ขอมูลจากกรมศุลกากร ทาํการรวบรวมโดยคณะวิจัย 

 
4  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ในประเทศ 

ผูผลิตเฟอรนิเจอร 

ผูจัดจําหนายเฟอรนิเจอร 

สงออก 

อุตสาหกรรมสนับสนุน เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา เปนตน 

ผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2    สายโซอุปทานของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 
สายโซอุปทานของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร เปนไปดังรูปที่ 2 โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม

ตนน้ําอยางผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบ ซ่ึงวัตถุดิบหลักที่สําคัญ ไดแก ไม โดยเฉพาะไม
ยางพารา และไมแผนเรียบประเภท MDF และพารติเคิลบอรด ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพใน
ผลิตวัตถุดิบประเภทดังกลาว นอกจากนั้นยังมีวัตถุดิบอ่ืนๆ ที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร อาทิ
เชน น็อต ตะปู สกรู กาว เปนตน  

 
 ไมที่ผานการแปรรูปจะถูกสงไปยังโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร ซ่ึงมีทั้งแบบผลิตเพ่ือการทํา
บิลทอินและผลิตแบบสําเร็จรูป ซ่ึงกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร ไดแก การออกแบบ การไสปรับ
สี่หนา การขึ้นรูป การประกอบ การทําสี การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุหีบหอ และการเตรียม
เพ่ือจัดสง โดยหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร ไดแก หนวยงาน
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ดานการออกแบบเฟอรนิเจอร ผูจําหนายสารเคมีที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร เชน สี กาว
ประสาน เปนตน ผูจําหนายอุปกรณและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร เชน น็อต  สกรู 
เครื่องไส เครื่องพนสี เปนตน หนวยงานที่ตรวจสอบดานคุณภาพ  และผูจัดสงเฟอรนิเจอร 

 
 เฟอรนิเจอรที่ผานกระบวนการผลิตเสร็จเรียบรอยแลว จะทําการจัดสงไปยังผูจัด
จําหนายซึ่งถือวาเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของสายโซอุปทานนี้  โดยชองทางการจําหนายแบง
ออกเปนตลาดในประเทศและตลาดสงออก โดยชองทางการจําหนายหลักสําหรับตลาดใน
ประเทศ ไดแก ผูคาสง ผูคาปลีก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย (ผูคาสงอาจจะเปนผูจําหนาย
ใหแกลูกคาที่เปนบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย)  สําหรับผูผลิตเฟอรนิเจอรรายใหญมักจะมีราน
จําหนายสินคาเฉพาะของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชองทาง สวนการสงออกนั้นมักจะทําการ
สงออกไปยังรานจําหนายที่เปนสาขาในตางประเทศ สงตามคําสั่งซ้ือของลูกคา และสงผาน
ตัวแทนจําหนาย (Intertrader) 
 
 จากผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร พบวา นอกเหนือจากผูประกอบการรายใหญที่มีบทบาทในทุกสวนของสายโซ
อุปทานอยางครบวงจรแลว ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันเปนอยางมาก 
 

จากปจจัยตางๆ ที่สงผลตออุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในอนาคต อันไดแก  
 

- ปจจัยดานเศรษฐกิจโลก    สงผลใหประเทศญี่ปุนมีแนวโนมที่จะเปนประเทศที่ไทย
สงออกเฟอรนิเจอรมากที่สุดแทนประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประสบวิกฤตดานเศรษฐกิจ 

- ปจจัยดานประชากรศาสตร    ที่แนวโนมของประชากรสูงวัยจะมีเพ่ิมสูงขึ้น การแตงงาน
มีแนวโนมลดลง สงผลใหลักษณะการใชชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ทําใหการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรตองมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมดังกลาว 

- ปจจัยดานลักษณะที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนไป  ความนิยมการพักอาศัยในอาศัยอาคารสูง             
มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงที่พักในอาคารสูงทั่วไปมีพ้ืนที่ขนาดเล็กกวาที่อยูอาศัยใน
แนวราบ ทําใหเฟอรนิเจอรที่ ใชมีขนาดเล็กลง และตองสามารถใชงานไดอยาง
เอนกประสงคเพ่ิมมากขึ้น 
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- ปจจัยดานกฎหมายนําเขาเฟอรนิเจอรของประเทศคูคา  ที่ใหความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยในสินคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

- ปจจัยดานเทคโนโลยีตางๆ   เทคโนโลยีตางๆ ไมวาจะเปนเทคโนโลยีดานการออกแบบ 
การผลิต และการบริหารจัดการไดรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สามารถนํามาใชเพ่ือ
เสริมศักยภาพของผูประกอบการตางๆ เพ่ิมขึ้น  
 
จากปจจัยดังกลาว ทําใหอุปสงคหรือความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงไปดวย สงผล

ใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรตองปรับตัวตามภาวการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได โดยแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 
SMEs ทางคณะวิจัยไดนําเสนอไว 3 ประการ ไดแก  

 
(1) ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer)สูการ
ผลิตเปนผูผลิตแบบ ODM (Original Design Manufacturer) ซ่ึงเปนผูประกอบการที่จําหนาย
ผลิตภัณฑที่มีการออกแบบเปนของตัวเอง และพัฒนาตัวเองสูผูผลิตแบบ OBM (Original Brand 
Manufacturer) ซ่ึงเปนผูประกอบการที่จําหนายผลิตภัณฑภายใตแบรนดของตนเอง เพ่ือที่จะ
สามารถตอบสนองลูกคากลุมเปาหมาย ในสวนของตลาดที่เลือกเขาไปแขงขันได  
 
(2) สรางความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนในสายโซอุปทาน  ในรูปแบบของพันธมิตรใน            
ระยะยาว   เน่ืองจากผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ         
ผูประกอบระดับ SMEs ยังคงตองพ่ึงพาสมาชิกอ่ินๆในสายโซอุปทานเปนอยางมาก ทั้งสมาชิก
หลักในสายโซอุปทานและหนวยงานในอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ ดังนั้นการวางแผนความ
รวมมือกับพันธมิตรตางๆ เพ่ือประโยชนในระยะยาวรวมกันนั้น นอกจากจะทําใหการดําเนินการ
ของผูประกอบการมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นแลว ยังกอใหเกิดประโยชนเพ่ิมเติมกับลูกคาอีกดวย  
 
(3) นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช   จากปจจัยตางๆที่สงผลตออุตสาหกรรมดังที่ไดกลาว
ในขางตน สงผลใหความตองการของลูกคามีความซับซอนมากขึ้น ตัวอยางเชน ลักษณะที่อยู
อาศัยที่เปลี่ยนไปเปนการอาศัยในอาคารสูงมากขึ้น ทําใหเฟอรนิเจอรที่ใชตองมีขนาดเล็กลง 
และสามารถใชงานไดอยางมีอรรถประโยชนเพ่ิมมากขึ้น เปนตน ทําใหตองมีการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาใชเพ่ือใหสามารถผลิตสินคา รวมทั้งการใหบริการที่ตรงกับความตองการของ
ลูกคามากที่สุด ตั้งแตการออกแบบ จนกระทั่งกระบวนการขนสงสินคาและติดตั้งใหกับลูกคา  
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จากผลการวิ จัย พบวา ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของไทย ตามขอเสนอแนะในเบื้องตน ไดแก  

 
- ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องของกฎหมาย ฤดูกาล และ

การขนสง 
- ปญหาดานการออกแบบและผลิต ซ่ึงมีสาเหตุจากหลายปจจัย ไดแก เครื่องจักรที่

ผลิตในประเทศยังไมไดมาตรฐาน, กระบวนการผลิตที่ยังไมเปนไปตามมาตรฐานสากล,
การพัฒนาดานการออกแบบเพื่อปรับบทบาทสูการเปนผูผลิตแบบ O.D.M เปนตน 

- ปญหาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะนักออกแบบและชางฝมือในการ
ผลิตเฟอรนิเจอร 

- ปญหาดานการเชื่อมโยงระหวางสมาชิกในสายโซอุปทาน การวางแผนการผลิต 
การพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งการวางแผนการตลาด ระหวางสมาชิกในสายโซอุปทาน
ตั้งแตโรงงานแปรรูปไม ผูผลิตเฟอรนิเจอร และตัวแทนจําหนายเฟอรนิเจอร รวมถึง
หนวยงานและอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ  ยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจังและเปน
ระบบมากนัก 

 
จากปญหาและอุปสรรคตางๆ ดังกลาว เปนสิ่งที่ผูประกอบการ SMEs ไมสามารถ

ดําเนินการแกไขไดโดยลําพัง ทางคณะวิจัยจึงไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให
หนวยงานในอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวของไดนําไปใชเปนขอมูลและแนวทางในการ
สนับสนุนผูประกอบการ SMEs ดังตอไปน้ี 

 
(1) เสริมสรางอุตสาหกรรมสนับสนุนเพ่ือรองรับตอบทบาทการเปน O.D.M (Original 
Design Manufacturer)   หนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ และสมาคมตางๆ ที่ใหการสนับสนุนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรแตละดาน ทั้งดานการออกแบบ การพัฒนาวัสดุและ
เครื่องจักร การพัฒนาแรงงาน และดานเทคโนโลยีโปรแกรมซอฟแวร มีอยูดวยกันหลายองคกร 
แตละองคกรก็มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาของตนเอง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร หนวยงานภาครัฐดังกลาวควรรวมตัว
กันจัดตั้งเปนคณะทํางานรวมกับภาคเอกชน เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาที่มีโอกาส
เกิดขึ้น และตรงตามความตองการของผูประกอบการอยางแทจริง 
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(2) กอตั้งสถาบันการฝกอบรมครบวงจร สําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร    จากแผนการ
พัฒนาใหผูประกอบการปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปสูผูประกอบการแบบ ODM ที่จําหนาย
ผลิตภัณฑที่มีการออกแบบเปนของตนเอง หน่ึงในอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรในทิศทางดังกลาว คือ ปญหาเรื่องทรัพยากรมนุษย ทั้งในสวนของชางฝมือและนัก
ออกแบบ  
 

เพ่ือสนับสนุนแผนแมบทยุทธศาสตรฯ ดังรายละเอียดที่ไดกลาวในขางตน และแกไข
ปญหาการขาดแคลนชางฝมือและนักออกแบบดังกลาวในระยะยาว ควรจะมีการจัดตั้งสถาบัน
การฝกอบรมครบวงจรขึ้น เพ่ือปอนบุคลากรที่พรอมไปดวยทักษะดานตางๆ เขาสูอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร 
 
 โดยสถาบันการฝกอบรมดังกลาว ควรจะมีหลักสูตรการฝกอบรมที่ครบวงจรตั้งแตเร่ือง
ความรูในการใชงานวัสดุตางๆที่สามารถนํามาใชในการผลิตเฟอรนิเจอร การออกแบบ
เฟอรนิเจอร การผลิตเฟอรนิเจอร การซอมบํารุงเครื่องจักรสําหรับผลิตเฟอรนิเจอรในเบ้ืองตน 
รวมถึงความรูในการบริหารจัดการดานการผลิต และทิศทาง (Trends) ของตลาดเฟอรนิเจอรทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 
 
(3) การรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  เพ่ือรองรับตอเปาหมายการเปน The 
Furniture Hub of Southeast Asia และใหการเชื่อมโยงและพัฒนาระหวางสมาชิกตางๆ ใน         
สายโซอุปสงค-อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการ
รวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอยางเปนรูปธรรม  
 
 จากลักษณะพื้นฐานของอุตสาหกรรมและพฤติกรรมการอุปโภคสินคาเฟอรนิเจอร          
คลัสเตอรของอุตสาหกรรมดังกลาวควรแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก คลัสเตอรในภาคการผลิต 
(Industrial Cluster) และคลัสเตอรในภาคการคา (Trading Cluster)   
 
 คลัสเตอรในภาคการผลิต (Industrial Cluster) น้ันเปนการรวมกลุมของอุตสาหกรรม 
ตนน้ําอยางโรงงานแปรรูปไม ผูผลิตและจําหนายวัสดุตางๆที่ใชในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร และ 
อุตสาหกรรมกลางน้ําอยางผูผลิตเฟอรนิเจอร รวมถึงหนวยงานสนับสนุนตางๆ อาทิเชน 
หนวยงานดานการออกแบบ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาฝมือชาง ศูนยพัฒนาเทคโนโลยี ศูนยซอม
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บํารุงเครื่องจักร หนวยงานดานโลจิสติกส หนวยงานดานศุลกากร เปนตน โดยจัดตั้งเปนนิคม
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรขึ้นในพื้นที่ที่ใกลกับแหลงวตัถดิุบหลักอยางไมยางพารา ที่มีแหลงปลูก
อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตของประเทศ เพ่ือลดปญหาขอจํากัดของระยะเวลาการ
อบไม 
 
 สําหรับคลัสเตอรในภาคการคา (Trading Cluster) เปนการรวมกลุมของอุตสาหกรรม
ปลายน้ํา ไดแก ตัวแทนจําหนายเฟอรนิเจอร เพ่ือใหเกิดความหลากหลายของสินคาและสราง
ความสะดวกใหแกลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการที่จะเลือกหาซื้อสินคาเฟอรนิเจอร  
การรวมตัวเปนคลัสเตอรการคาที่เปนระบบดังกลาว สามารถที่จะใชเปนศูนยกระจายสินคาและ
ศูนยแสดงสินคาอยางถาวร ใหแกผูประกอบการ SMEs ที่ไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปดราน
จําหนาย หรือแตงตั้งตัวแทนจําหนายของตัวเอง นอกเหนือจากงานแสดงสินคาเฟอรนิเจอรที่
จัดเปนระยะๆ ตามพื้นที่ตางๆ 
 

โดยพื้นที่ที่เหมาะกับการพัฒนาเปนคลัสเตอรในภาคการคาสําหรับอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร ไดแก พ้ืนที่บริเวณ ซ.ประชานฤมิตร ยานบางโพ หรือเปนที่รูจักกันทั่วไปในนาม 
“ถนนเฟอรนิเจอร” ซ่ึงมีรานคาเฟอรนิเจอรในยานดังกลาวมากกวา 200 รานคา นอกจากพื้นที่
ดังกลาวแลว ยังมีอีกหลายพ้ืนที่ที่เปนแหลงจําหนายเฟอรนิเจอร ซ่ึงสามารถปรับปรุงใหเปน 
คลัสเตอรภาคการคาได เชน บริเวณสวนจตุจักร สวนลุมไนทบาซา และยาน ถ.รัชดาภิเษก  
เปนตน 
 
(4.) พัฒนาดานวัสดุศาสตร เพ่ือใชในการผลิตเฟอรนิเจอร จากความกังวลในสภาวะ
ปญหาดานสิ่งแวดลอมตางๆ อาทิเชน ปญหาสภาวะโลกรอน, จํานวนปาไมที่ลดลง เปนตน 
รวมทั้งปญหาในเรื่องของผลิตภัณฑที่ปนเปอนสารเคมีเกินกวาปริมาณที่กําหนด ทําใหอุปสงค
หรือความตองการเฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และมีปริมาณของสารเคมี
ปนเปอนในมาตรฐานที่กําหนด  
 

ในเร่ืองของแหลงวัตถุดิบไมในประเทศ เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบไมเน้ือ
แข็ง ซ่ึงตองมีการนําเขาจากตางประเทศ และไมยางพารา ซ่ึงมีการขาดแคลนในชวงที่นํ้ายางมี
ราคารับซ้ือสูง ดังน้ัน เพ่ือเปนการวางแผนในระยะยาวสําหรับวัสดุประเภทไม ทางหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนผูผลิตเฟอรนิเจอรรายใหญ ควรใหการสนับสนุนในการทําสวนปาปลูกใน
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ลักษณะเดียวกับสวนไมยูคาลิปตัส ที่นํามาใชเปนวัตถุดิบในการทํากระดาษ โดยสวนปาปลูกนั้น
ควรจะดําเนินการขอการรับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council) เพ่ือใหสามารถ
สงออกเฟอรนิเจอรที่ทําจากไมดังกลาวไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรปได 
 
 แนวทางการแกไขปญหาเรื่องการขาดแคลนวัสดุไมอีกแนวทางหนึ่ง คือ การใชวัสดุไม
หรือทดแทนไมประเภทอ่ืนๆ นอกจากไมเน้ือแข็งและไมยางพารา ที่สามารถนํามาใชในการผลิต
เฟอรนิเจอร อาทิเชน ไมมะมวง ผักตบชวา ไมแผนเรียบ MDF และพารติเคิลบอรด เปนตน 
หรือแมกระทั่งเศษวัสดุเหลือใชตางๆ ก็สามารถนํามาประยุกตใชผลิตเปนเฟอรนิเจอรไดเชนกัน 

 
จากขอเสนอเชิงนโยบาย 4 ขอดังกลาว ถาสามารถทําใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมใน 

เชิงปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว จะชวยสนับสนุนใหอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไทยมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยการยกระดับจากตําแหนงทางการตลาดปจจุบันที่เปนผูประกอบการแบบ 
OEM ที่ตองแขงขันดานราคากับคูแขงอยางจีนและเวียดนาม ไปเปนผูประกอบการแบบ ODM 
ซ่ึงประเทศสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) กับประเทศ
คูแขงในระดับดังกลาวอยางญี่ปุน และไตหวัน ที่มีศักยภาพในเรื่องของการออกแบบ แต            
ขาดแคลนทรัพยากรในการผลิต ทั้งเรื่องวัตถุดิบและบุคลากรดานการผลิต 
 
อุตสาหกรรมบริการรับเหมากอสราง 
 

อุตสาหกรรรมรับเหมากอสรางของประเทศไทยเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มี
ความสําคัญ โดยมีจํานวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมดังกลาว ประมาณ 88,000 แหง5 ซ่ึงสวนใหญ
เปนวิสาหกิจในระดับ SMEs มีมูลคาของอุตสาหกรรมเฉพาะการกอสรางอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การอยูอาศัย ไมรวมคาที่ดิน ประมาณปละ 100,000 ลานบาท6 ซ่ึงสวนใหญเปนการรับเหมา
กอสรางในประเทศ 

 
 

                                                 
5 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549, สํานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) 

6 จากการประมาณการของคณะวิจัย 
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รูปที่ 3    สายโซอุปทานของอุตสาหกรรมบริการรับเหมากอสราง 
 

 จากรูปที่ 3 แสดงถึงสายโซอุปทานของธุรกิจรับเหมากอสราง โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม
ตนน้ําอยางผูผลิตวัสดุกอสราง เชน กระเบื้อง สุขภัณฑ ปูนซีเมนต เสาเข็ม เปนตน ซ่ึงสวนใหญ
มักจะเปนผูประกอบการรายใหญ ผูผลิตวัสดุกอสรางจะกระจายสินคาไปยังรานคาวัสดุกอสราง
ตามพื้นที่ตางๆ หรือในบางครั้งก็เปนผูผลิตวัสดุประเภทโครงสรางอยางงานพื้นคอนกรีต งาน
ผนังรับนํ้าหนักสําเร็จรูป ที่อยูในเครือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ ทําหนาที่ผลิตเพ่ือ
ปอนใหกับโครงการของบริษัท 

 
 รานคาวัสดุกอสรางจะมีความแตกตางกันไปทั้งดานขนาดและรูปแบบการบริหาร  
รานคาวัสดุขนาดใหญที่อยูภายใตการบริหารจัดการของผูประกอบการรายใหญ เชน โฮมโปร 
ซ่ึงถือหุนโดย บมจ.แลนดแอนดเฮาส   โฮมเวิรคซึ่งอยูในเครือเซ็นทรัล เปนตน   รานคาที่เปน
ในลักษณะเครือขาย เชน รานซีเมนตไทยโฮมมารท ซ่ึงเปนเครือขายรานวัสดุกอสรางในเครือ
ซีเมนตไทย เปนตน  และรานคาวัสดุกอสรางทั่วไปที่ดําเนินการดวยตัวเอง ซ่ึงสวนใหญเปน
ผูประกอบการรายเล็ก 

 

อุตสาหกรรมสนับสนุน  เชน  สถาบันการเงิน   หนวยงานราชการ โลจิสตกิส เปนตนอุตสาหกรรมสนับสนุน  เชน  สถาบันการเงิน   หนวยงานราชการ โลจิสตกิส เปนตน  

รานคาวัสดุ
กอสราง 

ผูรบัเหมากอสราง บริษทัพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

ผูผลิตวัสดุ
กอสราง 
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 โดยลูกคารานวัสดุกอสรางดังกลาว มีทั้งลูกคาที่เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
บริษัทรับเหมากอสรางทั้งรายหลักและรายยอย   ชางรับเหมา  รวมถึงผูพักอาศัยทั่วไปที่ซ้ือ
อุปกรณไปดําเนินการเอง ซ่ึงรานคาวัสดุกอสรางนอกจากมีบทบาทในเรื่องของวัสดุกอสรางแลว 
ยังมีบทบาทในเรื่องของการใหเครดิตการชําระเงินแกบริษัทผูรับเหมากอสราง  รวมถึงบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ อีกดวย 

 
 บริษัทผู รับเหมากอสรางนั้นมีทั้งรูปแบบของผู รับเหมาที่ เปนของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเอง  และผูรับเหมาที่ทางบริษัทฯ จัดจางจากภายนอก ซ่ึงสามารถแบงยอย
ออกเปนผูรับเหมาทั้งโครงการ (Turn Key)   รับเหมาเฉพาะสวนของงานระบบ เชน รับเหมา
ระบบไฟ ระบบประปา ระบบดับเพลิง เปนตน หรือรับเหมาเฉพาะคาแรง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัด
จางตามขอตกลง โดยการกอสรางจะอยูภายใตแบบแปลนงานกอสรางและการควบคุมคุณภาพ
จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนเจาของโครงการ 

 
 บริษัทผูรับเหมากอสรางนั้นมีทั้งบริษัทรับเหมากอสรางรายหลัก   และในบางครั้งที่งาน
มีปริมาณมาก หรือเปนงานที่มีระยะเวลากอสรางที่สั้น หรือตองการผูรับเหมาระบบเฉพาะทาง 
จึงจําเปนที่ตองจางผูรับเหมารายยอยเขามารวมโครงการ  โดยสวนใหญแลวจะเปนการรับเหมา
คาแรง  โดยรับวัสดุกอสรางจากผูรับเหมาหลัก  เน่ืองจากไมมีเงินทุนและเครดิตมากพอที่จะซื้อ
วัสดุจากรานคาวัสดุ  ยกเวนวัสดุเฉพาะทาง 

 
 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําในสายโซอุปทานนี้ มีบทบาท
ในการจัดซื้อที่ดินเพ่ือพัฒนาเปนโครงการที่อยูอาศัยใหกับลูกคา ซ่ึงบริษัทอสังหาริมทรัพยมีทั้ง
ขนาดใหญซ่ึงเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย และบริษัทที่เปนผูประกอบการขนาดกลางในระดับ
ทองถิ่น โดยกระบวนการบริหารจัดการมีความแตกตางกันไป อาทิเชน บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยขนาดใหญ มีโรงงานผลิตคานคอนกรีตและเสาสําเร็จรูป  มีระบบการเก็บวัสดุ
กอสรางคงคลังของตัวเอง  มีบริษัทผูรับเหมาในเครือฯ  สวนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาด
กลาง มักจะใชการจัดจางภายนอกเกือบทั้งหมด เปนตน 

 
จากผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานของอุตสาหกรรม

รับเหมากอสรางเปนแบบเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ตัวอยางเชน รานคาวัสดุกอสราง นอกจากมี
บทบาทเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางใหกับผูรับเหมากอสรางแลว ยังเปนผูสนับสนุนสินเชื่อใหกับ
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ผูรับเหมา และคลังเก็บวัสดุกอสรางใหกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยอีกดวย หรือบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยนอกจากจะเปนผูวาจางผูรับเหมากอสรางแลว ยังเปนผูที่จัดซื้อวัสดุ
กอสรางใหแกผูรับเหมา หรือเปนผูค้ําประกันคาวัสดุกอสรางกับรานคาวัสดุกอสราง ใหแก
ผูรับเหมา เปนตน 
 

จากแนวโนมของปจจัยที่สงผลตออุตสาหกรรมรับเหมากอสรางตางๆ อันไดแก ปจจัย
ดานสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป จากปญหาโลกรอน อุทกภัยและแผนดินไหวที่รุนแรงขึ้น 
ทําใหตองมีการออกแบบ และกอสรางดวยวัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางแบบใหม    ปจจัย
ดานแนวโนมลักษณะที่อยูอาศัยที่นิยมการอยูในอาคารสูงมากขึ้น ซ่ึงมีลักษณะการกอสรางที่
แตกตางกับการกอสรางที่อยูอาศัยในแนวราบอยูพอสมควร และปจจัยดานการเปดเสรีการคากับ
ประเทศตางๆ ซ่ึงมีแนวโนมที่ธุรกิจบริการรับเหมากอสรางจะอยูในกรอบการเจรจากับหลาย
ประเทศ  
 

จากปจจัยดังกลาว   ทําใหความตองการของลูกคาไมวาจะเปนบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยหรือลูกคาที่เปนเจาของที่ดินเองเปลี่ยนแปลงไป เชน ตองการพัฒนาที่ดินให
เปนการสรางที่อยูอาศัยในลักษณะอาคารสูงแทนที่โครงการบานจัดสรรในแนวราบ หรือความ
ตองการผูรับเหมากอสรางที่มีใบรับรองทักษะการกอสราง และมาตรฐานการบริหารงานในระดับ
สากล เปนตน สงผลใหผูประกอบการรับเหมากอสรางไทย ตองมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิเชน  ผูประกอบการตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการใชวัสดุ
และอุปกรณในการกอสรางแบบใหม การปรับตัวเองเพ่ือใหการทํางานกอสรางโดยใชโครงสราง
สําเร็จรูปไดอยางเปนระบบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การพัฒนาความรูและความสามารถเพื่อการ
กอสรางในอาคารสูง ซ่ึงมีความแตกตางจากการกอสรางในแนวราบพอสมควร เปนตน ซ่ึงการ
พัฒนาศักยภาพดังกลาว ไมใชแคเพียงวัตถุประสงคเพ่ือรองรับตลาดในประเทศเทานั้น ยังตอง
มองไปถึงตลาดรับเหมากอสรางในตางประเทศอีกดวย โดยเฉพาะตลาดที่อสังหาริมทรัพยกําลัง
เติบโตอยางรวดเร็ว อยางตลาดกลุมประเทศตะวันออกกลาง  

 
จากปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางดังกลาว ทําให

ผูประกอบการตองมีการปรับปรุงศักยภาพการดําเนินงานของตน โดยคณะวิจัยไดนําเสนอไวใน 
ไว 4 ประการ ไดแก  
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(1) การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการกอสราง หน่ึงในเทคโนโลยีกอสราง
ดานวิศวกรรม ที่ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางสมัยใหมควรใหความสนใจ คือ เทคโนโลยีการ
กอสรางที่ใชโครงสรางสําเร็จรูป ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาวมีความซับซอนในการกอสรางนอยกวา
การกอสรางแบบกออิฐ ฉาบปูนด้ังเดิม เน่ืองจากเปนโครงสรางที่ไดรับการหลอมาจากโรงงาน 
สิ่งที่ผูรับเหมากอสรางตองทํา คือ นําชิ้นสวนดังกลาวมาประกอบเขาดวยกันอยางแมนยํา และ
ทําการตกแตงสิ่งปลูกสรางดังกลาวใหสวยงาม  
 

ดังจะเห็นไดในปจจุบันวา แนวโนมการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในการสรางที่อยู
อาศัยมีแนวโนมที่สูงขึ้น ทั้งการกอสรางที่อยูอาศัยในประเทศ และการกอสรางที่อยูอาศัยใน
ตางประเทศ ไมวาจะเปนการกอสรางที่อยูอาศัยในประเทศเยอรมัน สหราชอาณาจักร และ
ประเทศญี่ปุน ซ่ึงผูประกอบการที่ตองการไปรับงานในตางประเทศจะตองเรียนรูถึงเทคโนโลยี
การกอสรางดวยวิธีดังกลาว 
 
 นอกจากเทคโนยีในการกอสรางดังกลาวแลว ยังมีเทคโนโลยีดานโปรแกรมซอฟแวร 
และการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ เน่ืองจากในปจจุบัน มีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยหลาย
รายที่เริ่มนําเทคโนโลยีดานการเชื่อมโยงขอมูลผานทางเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) 
และคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PDA) เขามาใชในการสั่งดําเนินงานและติดตามความคืบหนาของ
โครงการแบบ Real Time  
 
 เทคโนโลยีที่สําคัญอีกดานหนึ่งที่ผูรับเหมากอสรางตองเรียนรู คือ เทคโนโลยีดาน
บริหารจัดการ เพ่ือใหสามารถบริหารงานกอสรางใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน ในระยะเวลาที่
กําหนด ดวยตนทุนการกอสรางที่นอยที่สุด ซ่ึงจะไดมีการนําเสนอการบริหารงานกอสราง            
แบบลีน (Lean Construction) ในหัวขอถัดไป 
 
(2) การนําแนวคิดดานการบริหารงานกอสรางแบบลีนมาประยุกตใช    การบริหารจัดการ
แบบลีนนั้น คือ การการออกแบบและการจัดการกระบวนการ, ระบบ, ทรัพยากร และมาตรการ
ตางๆ อยางเหมาะสม ทําใหสามารถสงมอบผลิตภัณฑไดอยางถูกตองตั้งแตครั้งแรกที่ทํา โดย
พยายามใหเกิดความสูญเสีย หรือสวนเกินที่ไมจําเปนนอยที่สุด (Minimum Waste) โดยความ
สูญเสียดังกลาวนั้นไมไดประเมินจากผลลัพธขั้นสุดทาย (Final Products) เพียงอยางเดียว แต
จะประเมินจากกิจกรรมหรือกระบวนการทั้งหมดที่ใชทรัพยากรโดยไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Non-
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value added) ในการผลิต เชน ความผิดพลาดในการอานแบบ การขาดการสื่อสาร การทํางาน
นอกเหนือขั้นตอนกระบวนการที่กําหนด กิจกรรมที่มีความซ้ําซอนโดยไมจําเปน การปอน
ทรัพยากรเขากระบวนการผลิตชาหรือเร็วเกินความจําเปน การสั่งซ้ือวัสดุที่ไมไดคุณลักษณะเขา
มาใชงาน การทํางานเสร็จกอนกําหนดมากเกินไป และผลิตภัณฑหรือบริการที่ไมตรงกับความ
ตองการของลูกคา เปนตน 
 
 การนําแนวคิดการบริหารจัดการแบบลีนมาใชกับอุตสาหกรรมบริการรับเหมากอสราง 
นาจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะลดปญหาที่เกิดขึ้นแกผูประกอบการรับเหมากอสรางได ไมวาจะเปน
เรื่องของกองวัสดุหนางาน ซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดการเสียหายและสูญหายตามมา เร่ืองของการ
จัดสรรคนงาน เพ่ือลดจํานวนการใชคนงานและการทํางานลวงเวลา รวมถึงการเพิ่มมาตรฐาน
คุณภาพของงานกอสรางใหสูงขึ้น ซ่ึงการนําแนวคิดแบบลีนมาใชในงานกอสราง มีความ
แตกตางจากการใชในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงตองมีการประยุกตในสวนที่มีความแตกตาง
อยูพอสมควร 
 
(3) การสรางความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนๆในสายโซอุปทาน ในลักษณะของพันธมิตรใน
ระยะยาว      จากผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางผูประกอบการที่เปนสมาชิกหลัก ไดแก 
ผูผลิตวัสดุกอสราง รานคาวัสดุกอสราง ผูรับเหมากอสราง และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย มี
ความสัมพันธในระดับที่แนบแนนพอสมควร เน่ืองจากมีหลายกรณีที่สมาชิกในสายโซอุปทาน
เปนบริษัทที่อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทแม เ ดียวกัน รวมทั้งในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยถูกขับเคลื่อนโดยผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํา 
อยางผูผลิตวัสดุกอสรางและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหมีผูนําที่ริเร่ิมการสรางความ
เครือขายความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายโซอยางเปนระบบ 
 
 แตสิ่งที่เปนจุดออนของผูประกอบการในสายโซอุปทานดังกลาว คือ ความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกหลักในสายโซดังกลาวกับสมาชิกอ่ืนในอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน สถาบัน
การเงิน สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการและสมาคมตางๆที่เกี่ยวของ เปนตน ยังมีไมมาก
นัก ดังน้ันผูประกอบการควรเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงานดังกลาว เพ่ือสรางความสัมพันธใน
ระยะยาวในการพัฒนาศักยภาพของตนตอไป 
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(4) คํานึงถึงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการกอสรางเพิ่มมากขึ้น   ทั้งความปลอดภัย
กับแรงงานกอสรางที่ปฏิบัติงาน และความปลอดภัยกับผูคนรอบขาง 

 
ในเรื่องความปลอดภัยกับแรงงานกอสรางที่ปฏิบัติงาน ผูประกอบการรับเหมากอสราง

สวนใหญมีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยตางๆใหกับแรงงานดังกลาวไวพรอม ทั้งหมวกนิรภัย 
ถุงมือ ถุงเทา และแวนตา แตขาดการควบคุมใหแรงงานดังกลาวปฏิบัติตาม ซ่ึงอาจทําใหไดรับ
อันตรายจากการทํางาน อันจะสงผลตอการปฏิบัติงานในภาพรวมของผูรับเหมากอสรางได  

 
เชนเดียวกันกับเรื่องความปลอดภัยตอผูคนรอบขางโครงการกอสราง ซ่ึงกําหนดไวเปน

ขอบังคับทางกฎหมายอยางชัดเจน โดยผูรับเหมากอสรางสวนใหญจะดําเนินการตามขอบังคับ 
แบบไมไดใหความเอาใจใสนัก กอใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินการทั้งหมดของผูประกอบการ 
ถึงขั้นการฟองรอง ในกรณีที่เกิดอันตรายกับผูที่สัญจรผานไปมา   
 
 ความละเลยในเรื่องความปลอดภัยในการกอสรางเหลานี้ อาจจะกลายเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหผูประกอบการรับเหมากอสรางไทย ไมสามารถรับงานกอสรางโครงการในตางประเทศได 
เน่ืองจากขอบังคับกฎหมายดานความปลอดภัยในหลายประเทศมีความเขมงวดมาก ดังนั้น
ผูประกอบการรับเหมากอสราง ควรเอาใจใสในเรื่องของความปลอดภัยทั้งสองอยางมากขึ้นกวา
ที่เปนอยูในปจจุบัน เพ่ือสรางเปนบรรทัดฐานในการกอสรางที่ดีขึ้น 

 
จากการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของ

ผูประกอบการรับเหมากอสรางดังกลาว ดวยการปรับปรุงศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ในสายโซมูลคา (Value Chain) พบวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลักๆ น้ันสวนใหญจะอยูใน
กิจกรรมการกอสราง ซ่ึงมีปญหาในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ ความลาชาของการกอสรางใน
ฤดูฝน และการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีแนวโนมที่ชางกอสรางมืออาชีพ
จะลดนอยลง ซ่ึงเปนปญหาที่ผูประกอบการในระดับ SMEs ไมสามารถที่จะดําเนินการดวย
ตนเองไดทั้งหมด จะตองมีการพึ่งพาและวางแผนรวมกับหนวยงานในอุตสาหกรรมสนับสนุน
ตางๆ  ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐและสมาคมตางๆ  ที่ เกี่ยวของ  สถาบันการเงิน 
สถาบันการศึกษาและฝกอบรม ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวอยางเปนระบบ ซ่ึงทาง
คณะวิจัยจะไดนําเสนอขอเสนอแนะดานนโยบายการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของ
อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางตอไป ดังน้ี 
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(1) สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตโครงสรางสําเร็จรูป    จากสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องของแผนดินไหว และภัยธรรมชาติตางๆ ที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้น
บอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ทําใหความตองการที่อยูอาศัยซ่ึงมีความคงทน และปลอดภัยตอ
สภาวะดังกลาวในราคาที่ไมสูงมากนัก มีเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงวิธีการหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวและตอบสนองความตองการของลูกคาได คือ การนําเทคโนโลยีโครงสรางสําเร็จรูป 
(Pre-fabrication and Pre-cast) มาใชในการสรางที่อยูอาศัย 

 
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตโครงสรางสําเร็จรูปเพ่ือการสรางที่พักอาศัย มีจํานวน

ผูประกอบการอยูไมมากนัก สวนใหญเปนบริษัทในเครือของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาด
ใหญ ที่นําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในโครงการสรางบานจัดสรรของบริษัท ซ่ึงในอนาคตถามี
แผนการผลิตในเชิงพาณิชยมากขึ้น กําลังการผลิตดังกลาวอาจจะไมเพียงพอตอความตองการ
ดังกลาวได ดังน้ันจึงควรมีการลงทุนสงเสริมอุตสาหกรรมดังกลาวเพ่ิมขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมดังกลาว 

 
(2) พัฒนาบุคลากรดานการกอสราง ควบคูไปกับการพัฒนาดานเทคโนโลยี    จากปจจัย
ดานวัสดุและอุปกรณในการกอสรางมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว แตปญหาที่เกิดขึ้น คือ 
ผูรับเหมากอสรางไมมีทักษะและความรู ความชํานาญ ในการใชวัสดุและอุปกรณดังกลาว ดังน้ัน
เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรดานการกอสราง ใหกาวทันไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ควรมี
การจัดตั้งสถาบันฝกอบรมวิชาชีพการกอสรางขึ้น เพ่ือใหบุคลากรกลุมดังกลาวมีทักษะในการ
กอสราง ที่ตองใชความละเอียดและเฉพาะทางมากขึ้น ตัวอยางเชน งานตกแตงภายใน งาน
ติดตั้งชิ้นสวนวัสดุตางๆ เปนตน เพ่ิมเติมจากวิชาชีพพ้ืนฐาน เชน การกอสรางดวยการกออิฐ-
ฉาบปูน เปนตน ซ่ึงมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญที่ลดลง เน่ืองจากการนําเทคโนโลยีโครงสราง
สําเร็จรูปมาใชเพ่ิมมากขึ้น 
 
 ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดรวมมือกันพัฒนาทักษะชางฝมือดังกลาวอยู
หลายโครงการ แตปญหาที่เกิดขึ้น คือ ชางกอสรางซึ่งเปนกลุมเปาหมายไมไดใหความสนใจมา
ฝกอบรมมากนัก เน่ืองจากเสียเวลาการทํางานหารายได และเจาของบริษัทกอสรางไมสงเสริม
ใหชางมาเขารับการฝกอบรมเทาที่ควร 
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 ดังน้ันหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของกับการกอสราง ควรรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ    
ทั้งกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สภาวิศวกร และสมาคมกอสรางไทย จัดตั้งเปนสถาบันอบรมวิชาชีพ
กอสรางอยางเปนรูปธรรม โดยในระยะเริ่มตนอาจใหการรับรองผูที่ผานการฝกอบรมในลักษณะ
ของวุฒิบัตรประกอบวิชาชีพกอสราง ซ่ึงชางกอสรางที่มีใบวุฒิบัตรดังกลาว ทางสถาบันฯ ควรมี
การหาแหลงงานกอสรางระดับโครงการที่มีมูลคาสูงรองรับ เพ่ือใหไดรับคาตอบแทนสูงกวาชาง
กอสรางทั่วไป  
 

หลักสูตรการฝกอบรมควรไดรับการจัดเปนลําดับขั้นตามความยากของวิชาตางๆ 
เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาอยางตอเน่ือง โดยผูที่ผานการอบรมจะไดการจัดลําดับ
ออกเปนเกรดตางๆ เชน ระดับ A/B/C เปนตน ซ่ึงจะระบุไวในวุฒิบัตรดังกลาว เพ่ือเปน
ทางเลือกแกลูกคาที่จะจัดจางชางกอสรางดังกลาว โดยชางในแตละระดับจะไดรับการระบุ
ผลตอบแทนขั้นต่ําในอัตราที่แตกตางกันไป  
 

ในระยะยาว วุฒิบัตรรับรองการฝกอบรมดานงานกอสรางดังกลาวควรจะไดรับการยก
ฐานะขึ้นในลักษณะของใบประกอบวิชาชีพ เชนเดียวกับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ซ่ึงเปนไป
ตามขอบังคับทางกฎหมาย เพ่ือยกระดับคุณภาพวิชาชีพกอสรางของไทยใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 
เปนที่ยอมรับในระดับสากล ซ่ึงถาแนวทางการพัฒนาดังกลาวประสบความสําเร็จ อาจปรับทิศ
ทางการพัฒนาขึ้นเปนสถาบันอบรมวิชาชีพการกอสรางระดับภูมิภาคอาเซียน และในระดับ
เอเชียตอไปในอนาคต 

 
(3) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสมาชิกในสายโซอุปทาน    จากผลการวิ จั ย 
พบวา ปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งในสายโซอุปทาน คือ การขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
สมาชิกในสายโซอุปทาน ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําอยางผูผลิตวัสดุกอสราง รานคาวัสดุกอสราง 
ผูรับเหมา บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย และลูกคาผูซ้ือบาน ทําใหไมสามารถวางแผนรวมกัน
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพได 
 
 การเชื่อมโยงขอมูลดังกลาว ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเน่ืองจากเปนระบบ
ฐานขอมูลที่ใหญ และมีรายละเอียดปลีกยอยจํานวนมาก การเชื่อมโยงขอมูลควรครอบคลุม
ขอมูลในเรื่องของปริมาณวัสดุกอสรางแตละประเภท วันเวลาที่ตองการใชวัสดุ ความคืบหนาของ
งานกอสราง รวมถึงงวดการจายเงิน  
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 หนวยงานกลางที่ควรเขามามีบทบาทในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลดังกลาว 
ไดแก สถาบันการเงิน เน่ืองจากสถาบันการเงินเปนศูนยกลางทางการเงินใหกับสมาชิกทุก
หนวยงานในสายโซอุปทานอสังหาริมทรัพย อีกทั้งยังมีประสบการณในการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลใหระหวางผูผลิตวัสดุกอสรางรายใหญกับรานคาวัสดุกอสรางในเครือ (ระบบ E-
Ordering และระบบ E-Payment) รวมถึงยังมีประสบการณในการเปนตัวกลางเชื่อมโยงบริหาร
จัดการดานการเงินใหกับหลายหนวยงาน อาทิเชน การจัดทําระบบเชื่อมโยงการลงทะเบียนของ
นักศึกษาใหกับสถาบันการศึกษา หรือการทําระบบรับชําระคาสาธารณูปโภคใหกับหลาย
หนวยงาน เปนตน โดยสถาบันการเงินอาจจะคิดคาใชจายเปนคาสมาชิกผูใชระบบรายปหรือคิด
คาใชจายในการเขาทําธุรกรรมในแตละครั้ง 
 
 นอกจากที่ไดกลาวมาในขางตน ประโยชนอ่ืนที่ไดรับจากการใหสถาบันการเงินเปน
หนวยงานกลางในการเชื่อมโยงขอมูล ไดแก ทําใหสามารถกลั่นกรองผูรับเหมากอสรางที่มี
ประวัติและศักยภาพที่ดี ออกจากผูรับเหมากอสรางที่ไมมีศักยภาพได ซ่ึงจะทําใหภาพลักษณ
ของผูรับเหมากอสรางในภาพรวมไดรับความนาเชื่อถือเพ่ิมขึ้น,  ทําใหผูรับเหมากอสรางมีสภาพ
คลองของการหมุนเวียนเงินทุนเพ่ิมมากขึ้น อันมีสาเหตุจากที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่
เปนผูวาจางนั้นไมจําเปนที่จะตองหักเงินประกัน 5% ของมูลคาการกอสรางตลอดระยะเวลาการ
รับประกันผลงาน 1 ป, เกิดความโปรงใสทางดานระบบบัญชี เน่ืองจากสถาบันการเงินจะเปน
ผูดูแลการทําธุรกรรมของสมาชิกในสายโซอุปทานทั้งหมด 
 

โดยอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใหสถาบันการเงินเปนหนวยงานกลางในการ
เชื่อมโยงขอมูลของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยทั้งระบบ คือ สมาชิกในสายโซอุปทานใชบริการ
ดานการเงินจากสถาบันการเงินที่แตกตางกัน โดยแตละสถาบันการเงินก็ใชระบบการเชื่อมโยง
ขอมูลที่แตกตางกัน สงผลใหการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถาบันการเงินจึงอาจเกิดปญหาขึ้น  

 
ดังนั้นสถาบันการเงินตางๆ ควรรวมประชุมวางแผนเพื่อกําหนดระบบที่จะใชในการ

เชื่อมขอมูลดังกลาว ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันในลักษณะของการใชทรัพยากรรวม ซ่ึงอาจจะ
ใหสถาบันการเงินที่มีความพรอม อยางสถาบันการเงินที่เคยมีประสบการณในการพัฒนาระบบ 
E-Ordering และ E-Payment ใหกับผูผลิตวัสดุกอสรางรายใหญ หรือสถาบันการเงินดาน
อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะอยางธนาคารอาคารสงเคราะห เปนผูนําในการพัฒนาระบบดังกลาว 
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จากขอเสนอแนะดานนโยบายทั้ง 3 ประการ อาจเปนแนวทางที่ทําใหธุรกิจบริการ
รับเหมากอสรางของไทย สามารถออกไปรับงานยังตางประเทศ ดวยเทคโนโลยีและเครื่องมือ
การกอสราง รวมถึงกรรมวิธีในการบริหารโครงการ  และวิธีการในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
เพ่ือไปฝกแรงงานทองถิ่นในประเทศที่ไปดําเนินงานกอสราง ซ่ึงผูประกอบการสามารถติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานตางๆ โดยการเชื่อมโยงขอมูลทั้งระบบ ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทําการพัฒนาขึ้น 
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