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บทคัดย่อ
	 อุตสาหกรรมแฟช่ันเป็นอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่แน่นอน	ทุกอย่างล้วนเปล่ียนผันไปตามกระแสแฟช่ัน
ท่ีหมุนตามแนวโน้มทางแฟช่ัน	 อุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นการออกแบบและผลิตเส้ือผ้าและสินค้า
แฟช่ันท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีตามแนวโน้มทางแฟช่ันเป็นเป้าหมายหลัก	บทความน้ีจะกล่าวถึงการนำาการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัย	โดยนำาเสนอกลยุทธ์	3	แบบ	อันได้แก่	กลยุทธ์ทันเวลาพอดี	กลยุทธ์
ห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความคล่องตัว	 และกลยุทธ์ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า	 อีกท้ังยกตัวอย่างของตราสินค้า	 Zara	 ซ่ึงเป็น
ตราสินค้าผู้เร่ิมต้นแนวความคิดการนำากลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว	โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
มาใช้ดำาเนินธุรกิจ	จนประสบความสำาเร็จอย่างมหาศาล	นอกจากน้ี	ยังกล่าวถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา	รวมถึงแนวโน้ม
ในอนาคตของการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับอุตสาหกรรมแฟช่ันของไทย

คำ�สำ�คัญ:  อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย ห่วงโซ่อุปทานแฟชั่น แฟชั่นรวดเร็ว การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Abstract
	 The	fashion	industry	is	an	industry	that	has	to	cope	with	uncertainties.	Everything	can	vary	from	the	
current	 fashion	 trends.	 Contemporary	 fashion	 industry	 is	 an	 industry	 that	 is	 focused	 on	 designing	 and	
manufacturing	fashion	clothing	and	products	that	meet	the	consumer	needs	of	which	following	fashion	
trends	is	the	main	goal.	This	article	discusses	how	to	apply	the	supply	chain	management	implementation	
to	the	contemporary	fashion	industry	by	using	three	strategies,	including	Just	in	Time	Strategy,	Agile	Supply	
Chain	Strategy,	and	Quick	Response	Systems	Strategy.	The	author	raised	an	example	of	Zara	brand	as	a	
hugely	successful	brand	which	originally	runs	the	business	with	fast	fashion	strategy	by	using	the	information	
technology	systems	and	the	supply	chain	management.	In	addition,	the	article	also	discusses	the	obstacles,	
possible	solutions	and	the	future	trends	of	the	supply	chain	management	 in	the	contemporary	fashion	
industry	in	Thailand.

Keywords:  Contemporary Fashion Industry, Fashion Supply Chain, Fast Fashion, Supply Chain Management

การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย
Supply Chain Management in the Contemporary 

Fashion Industry

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
		 Bangkok	University
		 E-mail:	thanotai.m@bu.ac.th



36 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

บทนำา
	 กระแสโลกาภิวัตน์เป็นผลมาจากการขับเคลื่อน
ทางการสื่อสาร	การขนส่ง	โลจิสติกส์	และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา	ทำาให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	
เทคโนโลยี	และวัฒนธรรมที่ร่วมสมัย	ซึ่งเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจเจกบุคคล	ชุมชน	หน่วยธุรกิจ	รัฐบาล	และทั่วโลก	การ
ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของแนวโน้มทางแฟชั่น	
(Fashion	Trend)	ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว	เปน็จุดมุ่งหมาย
ท่ีสำ าคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรมแฟชั่ นร่ วมสมั ย	
(Contemporary	Fashion	Industry)	กลยุทธ์ทางธุรกิจที่
เรยีกวา่	แฟชัน่รวดเรว็	(Fast	Fashion)	กลายเปน็กลยทุธห์ลกั
ที่สำาคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย	โดยมุ่งหวังไปที่การ
ลดกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดซือ้	(Buying	Cycle)	และ
ช่วงเวลาของการวางแผนงานและการผลิต	(Lead	Time)	ให้
สัน้ท่ีสดุ	และเกดิผลิตภณัฑท์างแฟชัน่ใหมสู่ห่นา้รา้นใหร้วดเรว็
ที่สุด	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด	
โดยอาศัยบริบทของระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก

นิยามของอุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัย (Contemporary 
Fashion Industry Definition)
	 เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	นิยาม
อุตสาหกรรมแฟชั ่นร่วมสมัย	ว่าหมายถึง	“เสื ้อผ้าแฟชั ่น 
ร่วมสมยั	เป็นกลุม่เสือ้ผา้ชัน้นอกทั้งบรุษุและสตรี	ยกเวน้กลุม่
ชุดสูท	และเครือ่งแตง่ตัวเปน็ชดุของบรุษุและสตร	ีกลุม่เสือ้ผา้
สำาหรับการป้องกัน	ชุดกีฬาที่ใช้แข่งขัน	ชุดชั้นใน	และเสื้อผ้า
เด็ก	โดยเสื ้อผ้าสำาเร็จรูปกลุ ่มนี ้จะเน้นการออกแบบตาม 
แนวโน้มทางแฟชั่น	เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้ในหลากหลาย
โอกาส	มลัีกษณะเปน็ชดุลำาลอง	และสามารถใสเ่ปน็ชดุทำางาน
ได”้	ทัง้น้ี	ขึน้กับผู้ผลติวา่ต้องการให้เสือ้ผา้ของตนนัน้มีทิศทาง
ไปแนวทางใด	เปน็ชดุลำาลองหรอืชดุทำางาน	รวมถงึควรกำาหนด
บคุลกิและรสนิยมของลกูค้าของตราสนิค้าผูผ้ลติใหช้ดัเจนมาก
ที่สุด	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าของเสื้อผ้าจากกลุ่มนี้	
โดยมีจุดมุ ่งหมายหลัก	คือ	การออกแบบให้ตรงกับความ
ต้องการของแนวโน้มทางแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เป็นสำาคัญ	
 ประเภทของผู้ผลิตเสื้อผ้าในอุตสาหกรรมแฟช่ัน 
ร่วมสมัย แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ,	ม.ป.ป.)	ได้แก่	

	 •	ผ ู ้ ร ับจ้ างผลิต 	 (Or i g ina l 	 Equ ipmented	
Manufacturers:	OEM)	หรือผู้ผลิตที่รับจ้างผลิตตามผู้ว่าจ้าง
โดยเน้นการรับจ้างตัดเย็บและทำาการตกแต่งสำาเร็จเท่านั้น	
(Cut-Make-Trim:	CMT)	สว่นมากจะเป็นโรงงานเปิดใหม	่ไมม่ี
ความเช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ	 และไม่เน้นการสร้าง
ตราสินค้าของตัวเอง	เช่น	โรงงานเย็บผ้า	
	 •	ผู้รับจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น	(Original	Design	
Manufacturers:	ODM)	เนน้การผลติสนิคา้ตามรปูแบบทีค่ดิ
และออกแบบขึน้มาเอง	จากนัน้นำาสนิคา้ดงักลา่วไปเสนอขาย
และผลติภายใตต้ราสนิคา้ของลกูคา้หรอืผูว้า่จา้ง	รปูแบบของ
ธุรกิจน้ี	 ส่วนใหญ่พัฒนามาจากผู้รับจ้างผลิตท่ีต้องการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์แฟชั่น	และเพิ่มอำานาจต่อรองทางธุรกิจ	
	 •	 ผู้ผลิตตราสินค้า	(Original	Branded	Manufacturers:	
OBM)	 ผู้ผลิตสามารถสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตัวเอง	
โดยพัฒนามาจากผู้ประกอบการจนสามารถเป็นผู้รับจ้าง
พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟช่ัน	 จนในท่ีสุดสามารถพัฒนารูปแบบ
ตราสนิคา้ของตวัเอง	ทำาใหธุ้รกจิของตวัเองมศีกัยภาพทางการ
แข่งขันสูง	 เนื ่องจากผู้ซื ้อที ่มีรายได้สูงจะเน้นซื้อสินค้าที่
คุณภาพและชื่อเสียงของตราสินค้ามากกว่าราคา	ทั้งนี้	ผู้ผลิต
ตราสนิคา้จำาเปน็ตอ้งเตรยีมความพรอ้มดา้นเงนิทนุ	เครือ่งมอื	
เครื่องจักรและเทคโนโลยี	 รวมถึงบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์	 การตลาดและตราสินค้าเป็นสำาคัญ	 (โอเค 
เนชั่นบล็อก,	2552)
 ข้ันตอนการผลิตเสื้อผ้าในอุตสาหกรรมแฟชั่น 
รว่มสมยั ประกอบดว้ย	3	ขัน้ตอน	(สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรม
สิ่งทอ,	ม.ป.ป.)	ดังต่อไปนี้	
	 •	ขัน้ตอนการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Develop-
ment Process หรอื Preproduction) เป็นข้ันตอนทีส่ำาคญั
มากทีส่ดุสำาหรบัเสือ้ผา้แฟชัน่รว่มสมยั	เพราะเนน้ไปทีก่ารวิจยั
และพัฒนา	 เริ ่มจากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากวิจัย 
การตลาด	วิจัยแนวโน้มของสี	ผ้าและวัตถุดิบ	รูปแบบเสื้อผ้า	
รวมถึงยอดขายเพื่อใช้ในการออกแบบคอลเลคชั่น	 กำาหนด
สินค้าตามนโยบายของตราสินค้าตามกลุ่มเป้าหมาย	 ระดับ
ราคา	ต้นทุน	การลดราคา	ปริมาณการผลิต	สินค้าคงคลัง	 
จัดซื้อจัดหาผ้าและวัตถุดิบ	การสร้างและพัฒนาต้นแบบ	การ
สร้างแบบตัด	 การเกลี่ยขนาดของแบบ	 และการวางแบบตัด	
เพื่อเตรียมสู่การผลิตต่อไป
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	 •	ขั้นตอนการผลิต (Production)	เป็นการเตรียมนำาชิ้นส่วนของชุดเสื้อผ้าไปตัดเย็บเป็นชุด	โดยแบ่งเป็น	2	รูปแบบ	คือ	
การส่งต่อไปตัดเย็บเป็นชุดที่โรงงานของตราสินค้าเอง	หรือว่าจ้างบริษัทรับจ้างผลิตไปดำาเนินการจนแล้วเสร็จ	
	 •	ขั้นตอนการจัดการหลังการผลิต (Postproduction) เสื้อผ้าที่ตัดเย็บเป็นชุดเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งต่อไปที่ห้องเก็บ
สินค้าของบริษัทจัดจำาหน่าย	เพื ่อกระจายสินค้าและจัดจำาหน่ายต่อไป

 

สร้างแพทเทิร์นและขึ้นตัวอย่าง 

ตัดผ้าและจัดเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ 

เลือกซื้อวัสดุ 

เกลี่ยขนาดและวางแพทเทิร์น 

ปรับแต่งเส้นบนแพทเทิร์น 

ทำาในโรงงานของตนเอง 

เย็บประกอบเปนเสื้อผ้า 

ส่งต่อให้ผู้รับจ้างผลิต 

ตกแต่งขั้นสุดท้าย ตกแต่งขั้นสุดท้าย 

ห้องเก็บสินค้า 

ออกขาย 

จัดจำาหน่าย 

ข้ันตอนหลังการผลิต 

ข้ันตอนการผลิต 

ข้ันตอนก่อนการผลิต 

ออกแบบ 

ภาพที่ 1	ภาพแสดงกระบวนการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย
ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	(ม.ป.ป.)

 ภาพที	่1	แสดงกระบวนการผลติเสือ้ผา้แฟชัน่รว่มสมยั	
โดยจุดมุ่งหมายที่สำาคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยนั้น	
คือ	การออกแบบให้ตรงตามความต้องการของแนวโน้มทาง
แฟชั่นที่ผันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	 ความรวดเร็วของกระแส
ทางแฟชั่นในปัจจุบัน	 เป็นที่มาของกลยุทธ์รูปแบบใหม่ท่ีเกิด
ขึน้ในชว่งป	ีพ.ศ.	2540	เรยีกกลยทุธน้ี์ว่า	“แฟชัน่รวดเรว็	(Fast	
Fashion)”	ซึ่งหมายถึง	การผสมผสานระหว่างการออกแบบ
เสื้อผ้าแฟชั่นกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค
ทีต่อ้งการสวมใสเ่สือ้ผา้แฟชัน่แบบทนัสมยั	ในราคาทีย่อ่มเยา	
และรวดเร็ว	 โดยกลยุทธ์แฟชั่นรวดเร็วนี้สามารถเพิ่มกำาไรให้
แก่ตราสินค้าเส้ือผ้าได้มากกว่าการขายแบบปกติประมาณ 
รอ้ยละ	8-10	(สำานักงานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ	ณ	นคร 
ชิคาโก้,	2555)

กลยุทธ์และการใ ช้ประ โยชน์จากห่วงโ ซ่อุปทานใน
อตุสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมยั (Supply Chain Theory 
and Usage for the Contemporary Fashion 
Industry)
	 คำาว่า	ห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	ใช้อธิบาย
กระบวนการของการวางแผน	การดำาเนนิการ	และการควบคมุ
วงจรการผลิต	รวมถึงการเก็บรักษาผลิตผลจากจุดเริ่มต้นของ
การผลิตจนถึงจุดสุดท้าย	คือ	ผู้บริโภค	เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค	ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตาม 
แนวโนม้ของกระแสทางสงัคมและแฟชัน่	(Meadows,	2012)	
การจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพกลายเป็นปัจจัย
สำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ในธรุกจิแฟชัน่ค้าปลกีในปัจจบุนั	(Tyler,	
Heeley,	&	Bhamra,	2006)	ธุรกิจแฟชั่นค้าปลีกที่ทันสมัย	
นิยมใช้กลยุทธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบของ
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ความรว่มมอืระหว่างองค์กร	และการประสานงานกนักบัหลาย
ภาคส่วนที่เป็นพันธมิตรกันในห่วงโซ่อุปทาน	 แทนการใช้ 
ผู้จัดหาสินค้า	(Supplier)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การนำาส่งคุณค่าให้แก่ลูกค้า	(Customer	Value	Delivery	
System)	ในอุตสาหกรรมแฟชั่นในอดีต	วิถีทางการส่งสินค้า
แฟชั่นนั้นค่อนข้างซับซ้อน	เยิ่นเย้อ	และไม่ยืดหยุ่น	ซึ่งส่งผล
ต่อระยะเวลาของวงจรการจดัซือ้ทีใ่ชเ้วลามาก	ไมท่นัตอ่ความ
ตอ้งการของอตุสาหกรรมแฟชัน่และกลุม่ลกูค้าในปจัจบุนั	ท้ังนี	้
มีการนำากลยุทธ์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	3	แบบ	มา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย	อันได้แก่	กลยุทธ์
ทันเวลาพอดี	(Just	in	Time:	JIT)	กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานที่มี
ความคล่องตัว	(Agile	Supply	Chain)	และกลยุทธ์ความ
รวดเร็วในการส่งมอบสินค้า	(Quick	Response	Systems)	
เพื่อพัฒนาการตอบสนองของการจัดการห่วงโซ่อุปทานต่อ
ระบบอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบันที่มีความร่วมสมัย	
(Barnes	&	Lea-Greenwood,	2006)	โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้
	 •	กลยุทธ์ทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT)	เป็น 
กลยุทธ์การส่งมอบ	วัตถุดิบ	สินค้า	หรือบริการ	มาถึงผู้ใช้ใน
เวลาทีต่อ้งการ	และไดส้นิคา้ทีถ่กูตอ้งตามจำานวนทีต่อ้งการใช้
เท่านั้น	ซึ่งจะช่วยลดสินค้าคงคลัง	ทำาให้ลดขนาดพื้นที่ในการ
จดัเกบ็	ชว่ยกำาหนดเวลาในการรบัของ	ลดค่าใช้จ่ายการจดัเกบ็
สินค้าคงคลัง	การขนย้าย	และยังช่วยลดเวลาในการจัดเรียง
และจัดเกบ็สนิคา้	(สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุน่,	2552)
	 •	กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานที่มีความคล่องตัว (Agile 
Supply Chain) เป็นกลยทุธท์ีใ่ชเ้พือ่พฒันากระบวนการผลติ
และส่งมอบสินค้าให้รวดเร็วและทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า	 หรือกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการของ
ลูกค้าได้ล่วงหน้า	 กลยุทธ์นี้จำาเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแลกเปล่ียนข้อมูลของผู้ซ้ือสินค้าและกลุ่ม
บริษัทพันธมติรในหว่งโซอ่ปุทาน	เชน่	ขอ้มลูลา่สดุจากการขาย
สินค้า	(Up-to-Date	Point-of-Sale	Data)	เพื่อให้ทุกฝ่าย
ทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหวของระบบการผลิตไป 
พร้อมกัน	 เป็นการลดความจำาเป็นในการจัดเก็บสินค้าในคลัง
สินค้า	 โดยสามารถร่วมมือกันผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตาม
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้	 ระบบการ
ผลิตควรต้องปรับปรุงเรื่องของการยืดหยุ่นในการผลิตสินค้า
ให้หลากหลายขึ้นโดยการผลิตทีละน้อยและควบคุมต้นทุน 
ไม่ให้สูงเกินไป	กลยุทธ์แฟชั่นรวดเร็ว	(Fast	Fashion)	เป็น
กลยุทธ์ที่สามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ 
ลว่งหนา้	โดยใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาระบบในการสบืคน้ 

แนวโน้มทางแฟช่ันล่วงหน้าท่ีจะเป็นท่ีนิยมในอนาคต	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดใน
แวดวงแฟชัน่	ความเปน็ไปของแฟชัน่	และนกัออกแบบแฟชัน่	
ดว้ยเหตทุีว่า่อตุสาหกรรมแฟชัน่นัน้คอ่นข้างคาดการณไ์ดย้าก	
เมือ่แนวโนม้ทางแฟชัน่เกดิขึน้	ความตอ้งการของลกูคา้จะเกดิ
ขึ้นเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น	หลังจากนั้น	ความต้องการดังกล่าว
กจ็ะลดลงอยา่งรวดเรว็	เรยีกสนิคา้ประเภทนีว่้า	สนิคา้ประเภท
ซื้อตามความรู้สึก	(High	Impulse	Purchase)	ดังนั้น	กลยุทธ์
ดังกล่าว	จะเน้นความได้เปรียบด้านความรวดเร็วมากกว่า
ความเป็นผูน้ำาในดา้นต้นทนุการผลติ	(ไอทรานสปอรต์,	2550)
	 •	กลยุทธ์ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Quick 
Response Systems)	เปน็กลยทุธท์ีพ่ฒันาเทคโนโลยใีหเ้กดิ
ความรวดเร็วในการสง่และรับข้อมลูข่าวสาร	พฒันาซอฟทแ์วร์
และสร้างความร่วมมือในการทำางาน	 เพ่ือการผลิตสินค้าสู่ 
ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าให้ได้ตรงตามความต้องการ	และ 
ส่งมอบให้ได้ตรงตามกำาหนดในราคาที่ได้ตกลงกันไว้	เพิ่ม
จำานวนยอดการผลิต	ลดจำานวนสินค้าคงค้าง	ทำาให้สินค้าได้
ราคาดีไม่ต้องลดราคา	ลดต้นทุนทำาให้ราคาขายต่ำาลงและมี
กำาไรมากขึ้น	สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ค้าปลีก	และเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตในต่างประเทศ	
สำาหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย	กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับ
การนำามาใช้	เพราะผู้รับสินค้าต้องการสินค้าที่มีระยะเวลา 
ในการผลิตสั้นที่สุด	เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค	
ฤดูกาล	หรือแนวโน้มของกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว	
	 ในส่วนของอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย	ปัจจัยเสริมที่
ทำาใหช้ว่งเวลาในการผลตินัน้สัน้ทีส่ดุ	ในแงข่องการคาดการณ์
แนวโน้มทางแฟชั่นในอนาคต	ได้แก่	1)	การเก็บและติดตาม
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของรูปแบบเสื้อผ้าหรือสินค้า
แฟชั่น	ว่ารูปแบบใดขายได้หรือไม่	2)	ราคาขาย	ณ	จุดขาย	 
3)	ยอดขายปลกี	4)	การหมนุเวยีนสนิคา้ในแตล่ะรา้น	5)	ความ
หลากหลายของสินค้าที่ขายในร้าน	6)	คู่แข่งด้านราคา	และ	 
7)	ความร่วมมือกันระหว่างผู้ค้าปลีกและผู้จัดหาวัตถุดิบหรือ
สินค้า	(Supplier)	
	 ในด้านการสั่งซื้อสินค้า	ควรมีการส่งข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างผู้ค้าปลีกและผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้า	 ในด้านการ
ออกแบบเสื้อผ้าหรือสินค้าแฟชั่น	 ควรนำาระบบคอมพิวเตอร์	
(Computer	Aided	Design:	CAD)	มาใช้ในการออกแบบ	 
ส่วนของกระบวนการผลิต	 ควรมีการวางแผนงานตามตาราง
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ระบบเทคโนโลยี	ตั้งแต่
ขั้นตอนการขึ้นชุดตัวอย่าง	 การตรวจแก้ไข	 การสั่งซื้อผ้าและ
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วัตถุดิบ	ระยะเวลาในการวางผ้าตัด	ระยะเวลาการตัดเย็บ	 
การตกแต่งสำาเร็จ	(Detail	Finishing)	จนถึงการติดป้ายราคา	
ดา้นการขายหรอืจดัจำาหน่าย	บรษิทัทีจั่ดจำาหนา่ยควรวางแผน
ล่วงหน้าเกีย่วกบัการเลอืกเสือ้ผา้และสนิคา้แฟชัน่ตามฤดกูาล	
ทั้งตามรูปแบบ	ประเภท	และเก็บจัดเก็บสินค้า	รวมถึงการ
ติดต่อกับผู้ค้าปลีก	เพื่อตกลงกันด้านระยะเวลาการผลิต	และ
ปริมาณการเก็บบันทึกข้อมูลการขาย	เพราะทำาให้ทราบ
จำานวนสนิคา้คงคลงั	อกีทัง้ยงัสามารถปรบัเปลีย่นหากเกดิการ
เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์	ทั้งนี้	บริษัทอาจใช้ระบบการ
จำาแนกสินค้าเป็นหน่วย	(Stock	Keeping	Unit:	SKU)	และ
การวิเคราะห์เชิงสถิติ	 สำาหรับข้อมูลการลดราคาและการจัด
โปรโมชัน่ต่างๆ	ควรมรีะบบการกระจายสนิค้าของรา้น	(Store	
Distribution	Systems)	สนับสนุนเพิ่มเติมจากการพิจารณา
รูปแบบและพูดคยุกบัผูข้ายเปน็หลกั	(กรทพิย	์วชัรปญัญาวงศ,์	
2552)	
	 ในการนี้	กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแฟชั่นร่วมสมัย
ตัง้แตผู่ร้บัจา้งผลติ	ผูร้บัจ้างพฒันาผลติภณัฑแ์ฟช่ัน	และผูผ้ลติ
ตราสินค้า	สามารถนำากลยุทธ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการ
ดำาเนนิธรุกจิ	เพือ่เสรมิศักยภาพการผลิตและการสง่มอบสนิคา้	
อีกทั้งสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

กรณีศึกษาของตราสินค้า Zara กับกฎหลัก 7 ข้อของ 
การจดัการหว่งโซอ่ปุทานแฟชัน่ (Case Study: Zara and 
7 Rules of Fashion Supply Chain Management)
	 ตราสินค้า	Zara	เป็นกรณีศึกษาที่ดีด้านการประยุกต์
ใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับการทำางานด้านอุตสาหกรรม
แฟชั่นร่วมสมัย	Zara	เป็นบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย	
ที่ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเล็กๆ	ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
สเปน	ในปี	ค.ศ.	1975	ปัจจุบัน	Zara	มีร้านทั่วโลกทั้งหมด
ประมาณ	1,770	ร้าน	ใน	86	ประเทศ	เป็นตราสินค้าที่ประสบ
ความสำาเร็จอย่างเกินคาด	 ด้วยการริเริ่มทำากลยุทธ์แฟชั่น
รวดเร็วมากว่า	2	ทศวรรษ	ด้วยแนวความคิดที่เน้นความ
รวดเร็วและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
สำาคัญกว่าราคา	 (Berfield	&	Baigorri,	 2013)	Daniel	 J.	
Piette	ประธานกลุ่มบริษัท	LVMH	ได้ให้ความเห็นว่า	“Zara	
น่าจะเป็นตราสินค้าค้าปลีกที่มีนวัตกรรมที่สุดในโลก”	และ
สำานักขา่ว	CNN	ยงัยกยอ่ง	Zara	วา่	“เปน็เรือ่งราวความสำาเรจ็
ของประเทศสเปน”	

ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศในโรงงานของ	Zara
ที่มา: กราฟิก	8	(2546)	

	 ความแตกต่างของการดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
แฟชั่นร่วมสมัยของ	Zara	กับตราสินค้าแฟชั่นร่วมสมัยอื่นๆ	
นั้น	สามารถสรุปเป็นกฎได้	7	ข้อ	ดังนี้	(Supplychainopz,	
2013)
 1. การใช้ระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สั้น	Zara	
ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการทำางาน		โดยผูจ้ดัการ
ร้าน	Zara	จากทั่วโลกสามารถรายงานข้อมูลความต้องการ
ของลูกค้า	Zara	ตามเวลาจริง	(Real	Time)	เพื่อส่งข้อมูล 
ดังกล่าวไปยังฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้สามารถออกแบบ
สินค้าให้ตรงกับกระแสความต้องการของผู ้บริโภค	ซึ ่ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานที่มีความคล่องตัว	 และ
นอกจากนี้	 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับทีมงานในสาย 
การผลิต	จัดซื ้อ	บริหารสินค้า	ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก	 
ถือเป็นการลดขั้นตอนการทำางานแบบกลับไปกลับมา	 (Back	
and	Forth)	และลดระยะเวลาในกระบวนการผลติได	้ซึง่	Zara	
ใช้ระยะเวลาในกระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบจนจัดส่ง
สนิคา้สูห่นา้รา้นประมาณ	30	วนั	ตา่งจากตราสนิคา้คูแ่ขง่อืน่ๆ
ที ่ใช้เวลาประมาณ	4-12	เดือน	อีกทั ้ง	Zara	มีทิศทางใน 
การผลิตและออกแบบที่อยู่กับปัจจุบัน	คือ	Zara	จะรีบผลิต
สินค้าที่ขายดีแล้วจึงผลิตสินค้าใหม่ชิ้นต่อไป	 ซึ่งต่างจากตรา 
สนิคา้คู่แขง่ทีเ่นน้การสรา้งแนวโนม้ทางแฟชัน่	ซึง่ต้องเริม่จาก
การท่ีนกัออกแบบตอ้งหาแรงบนัดาลใจ	แนวโนม้สไตล	์สี	วัสด	ุ
ออกแบบ	คำานวนตน้ทนุ	สร้างแบบ	แกไ้ขแบบ	กวา่จะวางขาย
สินค้าต้องใช้เวลาประมาณ	9-12	เดือน	(แกะดำาทำาธุรกิจ,	
2555)
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 2. การพึง่ตนเอง	Zara	ใชก้ลยทุธบ์รูณาการในแนวดิง่	
(Vertical-Integrated	Group)	โดย	Zara	มีโรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้าและโรงย้อมผ้าเป็นของตนเอง	 และอยู่ไม่ไกลจาก
ประเทศสเปน	(แกะดำาทำาธุรกิจ,	2555)	โดยโรงงานที่อยู่ใกล้
กับประเทศสเปน	เช่น	โรงงานของ	Zara	ในประเทศโปรตุเกส	
ตุรก	ีและโมรอ็กโก	จะรบัผดิชอบการผลติเสือ้ผา้ทีเ่ปน็กระแส
แฟชั่น	(Trendiest	Clothes)	ส่วนเสื้อผ้าประเภทพื้นฐาน	
(Basic	Clothes)	เช่น	เสื้อยืด	เสื้อกันหนาว	จะอาศัยโรงงาน
ของ	Zara	ในประเทศในทวีปเอเชีย	เช่น	จีน	เป็นโรงงานผลิต	
เพราะค่าแรงถูกและเสื้อผ้าเหล่าน้ีไม่ต้องตามกระแสแฟช่ัน	
(Berfield	&	Baigorri,	2013)	ซึ่งทำาให้	Zara	สามารถควบคุม
การผลิต	มีความยืดหยุ่นในการทำางานสูง	และส่งมอบสินค้า
ได้เร็วกว่าตราสินค้าคู่แข่ง	ที่ต้องพึ่งพาผู้จัดหา	(Supplier)	ใน
การผลิต	ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำาลังพัฒนาและอยู่ห่าง
ไกลจากประเทศสเปนมาก	ทำาให้สินค้าต้องใช้เวลาในการเดิน
ทางจากโรงงานท่ีผลิตในประเทศโลกท่ีสามกลับมาที่ประเทศ
ผู้ว่าจ้างผลิต	ทำาให้เสียเวลามาก	กล่าวโดยสรุป	คือ	Zara	นำา
กลยุทธ์ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้ามาประยุกต์ใช้ใน 
ข้อนี้
 3. การผลิตจำานวนน้อยชิ้นต่อแบบ	Zara	จะผลิต
สนิคา้จำานวนน้อยต่อแบบเพื่อให้ลูกค้ารีบตัดสินใจซื้อสินค้า	
ทั้งนี้	ลูกค้าที่ไม่ตัดสินใจซื้อสินค้านั้น	แทบจะไม่มีโอกาสที่จะ
กลับมาซื้อภายหลังหรือซื้อสินค้าลดราคา	เพราะ	Zara	จะลด
ราคาสินค้าเพื่อกำาจัดสินค้าที่เหลือในคลังเท่านั้น	โดยส่วนลด
เฉล่ียของ	Zara	อยู่ที่ร้อยละ	18	ซึ่งต่างจากตราสินค้าคู่แข่ง
ที่อยู่ประมาณร้อยละ	35	(แกะดำาทำาธรุกจิ,	2555)	ทำาให	้Zara	
มีกำาไรสูงกว่าตราสินค้าคู่แข่งและสามารถแก้ปัญหาต้นทุน 
การผลติทีส่งูได	้นอกจากน้ี	Zara	จะมสีนิค้าเขา้ใหมท่กุสปัดาห์	
และหมุนเวียนสินค้าที่เหลือจากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งท่ี
สามารถขายสินค้าชิ้นนั้นได้เร็วกว่า	กลยุทธ์ข้างต้นเกิดจาก
การนำาหลักจิตวิทยา	ที่ว่าสินค้าที่มีจำานวนน้อยจะเพิ่มโอกาส
ความเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึน้	เขา้มาประยกุตใ์ชก้บั
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของ	Zara	(แกะดำาทำาธุรกิจ,	2555)
 4. จำานวนแบบให้เลือกซ้ือมาก	ภายใน	1	ปี	Zara	ผลิต
สินค้าแฟชั่นโดยมีจำานวนแบบให้เลือกซื้อประมาณ	12,000	
แบบ	ซึ่งแต่ละแบบจะมีจำานวนน้อย	(แกะดำาทำาธุรกิจ,	2555)	
โดยสินค้าใหม่จะเข้ามาขายในร้านแต่ละสาขา	สัปดาห์ละ	 
2	ครั้ง	ทำาให้ลูกค้าสามารถพบกับสินค้าใหม่ๆ	เสมอ	และด้วย
จำานวนต่อแบบที่น้อย	ส่งผลให้ลูกค้า	Zara	จำาเป็นต้องซื้อ
สินค้าเกือบทุกครั้งที่เข้ามาเลือกชมสินค้าในร้าน

 5. การกระจายอำานาจ	Zara	กระจายอำานาจการตัดสิน
ใจให้แก่ผู้จัดการร้านแต่ละสาขาท่ัวโลก	 ให้สามารถตัดสินใจ
เกีย่วกบัประเภท	แบบ	และจำานวนตอ่แบบของสนิคา้ทีจ่ะวาง
ขาย	ทัง้นีเ้พราะผูท้ีอ่ยูห่นา้รา้นมคีวามใกลช้ดิกบัผูบ้รโิภคมาก
ที่สุด	และจะเข้าใจผู้บริโภคมากที่สุด	(แกะดำาทำาธุรกิจ,	2555)
 6. การนำาเครื ่องจักรมาใช้แทนคนในการทำางาน 
เนื่องจาก	Zara	เน้นการแข่งขันกับตราสินค้าคู่แข่งด้วยความ
ทันเวลาพอดี	ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้ง	3	กลยุทธ์ที่กล่าวมา
ข้างต้น	ได้แก่	กลยุทธ์ทันเวลาพอดี	กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานที่มี
ความคล่องตัว		และกลยุทธ์ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า	
เครื่องจักรจึงกลายเป็นสิ่งสำาคัญที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความ
รวดเร็วและความถูกต้องในการทำางาน	 (Supplychainopz,	
2013)
 7. การยดึถอืตามกฎ การท่ีตราสนิคา้	Zara	จะประสบ
ความสำาเร็จได้นั้น	จะไม่เกิดขึ้นถ้าขาดกฎข้อใดข้อหนึ่งไป	
เพราะทุกข้อที่กล่าวมา	ล้วนมีส่วนช่วยให้ตราสินค้า	Zara	
สามารถดำาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ท่ีบริษัทวางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง	(Supplychainopz,	2013)
	 จากกรณีศึกษาของตราสินค้า	Zara	กับกฎหลัก	7	ข้อ	
ทีน่ำาการจดัการห่วงโซอ่ปุทานเขา้มาใชก้บัการดำาเนนิธรุกจิใน
อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย	ทำาให้ตราสินค้า	Zara	ประสบ
ความสำาเร็จในธุรกิจแฟช่ันร่วมสมัย	 และสร้างกลยุทธ์แฟช่ัน
รวดเร็วในแก่ผู้บริโภค	ระบบทั้งหมดที่กล่าวมานั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือในการบริหารและการจัดการ	การผลิตที่รวดเร็ว	
ฉบัไว	และถกูตอ้ง	รวมถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในกระบวนการทำางาน	ทั้งนี้	อาจกล่าวได้ว่า
ตราสนิคา้	Zara	ไมเ่พยีงแตเ่ป็นตราสนิคา้ผูค้า้ปลกีดา้นเสือ้ผา้
แฟชั่น	 แต่ยังเป็นผู้นำาด้านการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยอีกด้วย	

การจัดการหว่งโซ่อปุทานในอตุสาหกรรมแฟช่ันรว่มสมยั
ของไทย (Supply Chain Management for Thai 
Contemporary Fashion Industry)
	 การสรา้งยอดขายของตราสนิคา้เสือ้ผ้าแฟชัน่รว่มสมยั
ในอตุสาหกรรมแฟช่ันรว่มสมยันัน้	พืน้ท่ีคา้ปลกีเป็นปัจจยัหนึง่
ที ่สำาคัญที่ส่งผลต่อการสร้างยอดขายดังกล่าว	ข้อมูลจาก
รายงานวิจัยพื้นท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหานครจากบริษัท 
คอลลิเออร์อินเตอร์เนชั่นแนล	พบว่าในไตรมาสที่	1	ปี	พ.ศ.	
2557	มีพื ้นที ่ค้าปลีกที ่สร้างเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว
ประมาณ	6,500	ตารางเมตร	มีผลต่ออุปทานพื้นที่ค้าปลีกใน
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กรงุเทพมหานครและพืน้ทีโ่ดยรอบอยูท่ีป่ระมาณ	6,602,904	
ตารางเมตร	อุปทานของพื้นที่ค้าปลีกที่ก่อสร้างและแล้วเสร็จ
ในปี	พ.ศ.	2557	อยูท่ี่	866,530	ตารางเมตร	ทำาใหเ้หน็ถึงความ
ต้องการขยายตัวของตราสินค้าเสื้อผ้าต่างๆ	ทั้งตราสินค้า
ภายในประเทศและจากต่างประเทศ	 ที่ต้องการเปิดร้านใน
ประเทศไทย	โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร	เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคเสื้อผ้าหรือสินค้าแฟชั่นร่วมสมัย
ของไทย		
	 สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย
ของไทยกับระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานนั้น	 มีอุปสรรค
หลายประการ	เริ่มตั้งแต่การขาดความเชื่อมั่นระหว่างองค์กร
ในอุตสาหกรรมแฟชั่น	ทั้งนี้	องค์กรในอุตสาหกรรมแฟชั่น	 
ส่วนใหญ่เน้นการวัดผลตามหน้าที่	โดยผลการดำาเนินงานของ
องค์กรคือการบรรลุเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยการชี้วัดด้วย
มิติต่างๆ	(ปรารถนา	หลีกภัย,	2556)	เช่น	กระบวนการวัดผล
โดยใช้ตัวชี ้วัดความสำาเร็จ	(KPI)	มากกว่าการวัดผลจาก
กระบวนการ	ซึ่งทำาให้มองข้ามภาพรวมของการตอบสนอง
ความพงึพอใจของลูกค้า	ในการนีอ้งค์กรในอตุสาหกรรมแฟชัน่
ควรเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	และการทำางานแบบ
ข้ามสายงานทั้งภายในและนอกองค์กร	นอกจากนี้	อุปสรรค
อีกประการหนึ่ง	ได้แก่	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องคก์รไม่เช่ือมโยงกนัอยา่งเปน็ระบบ	ยกตัวอยา่งเชน่	การขาด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้แต่ละแผนกสามารถ 
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการผลิตจนถึงการขาย	เช่น	
แผนการผลิต	จำานวนสินค้าคงคลัง	สถานภาพคำาสั่งซื้อของ
ลูกค้า	และสถานภาพคำาสั่งซื้อวัตถุดิบ	ฯลฯ	ซึ่งทั้งหมดส่งผล 
กระทบเชิงลบต่อข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	(ธนัญญา	วสุศรี,	2554)
	 แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการห่วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยของไทย	สิ่งแรกที่ควรจะต้อง 
คำานงึถึง	คอื	ลกัษณะของสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ทีผ่ลติและปัจจยั
ที่เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	เนื ่องจากรูปแบบของ 
การบริหารจดัการห่วงโซอ่ปุทานจะแตกต่างไปตามวงจรระยะ
เวลาของสินค้า	ในอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยที่เน้นการ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามแนวโน้มแฟช่ันท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นหลัก	องค์กรควรเลือกใช้การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานในลักษณะห่วงโซ่อุปทานที่มีความ 

คล่องตัว	(Agile	Supply	Chain)	เพราะเป็นระบบที่มุ่งเน้น
การปรบักระบวนการผลติของห่วงโซอ่ปุทานทีเ่หมาะกบัสนิคา้
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายมากในลักษณะเดียวกับ
สนิคา้แฟชัน่	ซึง่มอีายขุองสนิคา้สัน้และคาดเดาความตอ้งการ
ของผู้บริโภคยาก	ดังนั้น	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรทำาอย่าง
รวดเร็ว	โดยความร่วมมือกันในห่วงโซ่อุปทานมีความจำาเป็น
อย่างมากสำาหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยของไทย	อีกทั้ง
ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย	(Cluster)	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรในอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยขนาดเล็กและกลาง	
ที่ควรร่วมมือกันด้านการขายและจัดซื้อ	เพราะไม่มีอำานาจ 
ตอ่รองหรอืความสามารถในการผลติสนิคา้ทีห่ลากหลาย	และ
มกีำาลงัการผลติทีน่อ้ย	ความรว่มมอืรปูแบบนีจ้งึเปน็ทางเลอืก
หนึ่งท่ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัยของไทยพัฒนา
และมคีวามไดเ้ปรยีบในอนาคตทีก่ำาลังจะมาถงึของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	(ธนัญญา	วสุศรี,	2554)	นอกจากนี้	
หน่วยงานของรฐัควรลดขัน้ตอนและความซบัซอ้นของการขอ
การสนับสนุน	 และควรสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมกับภาค
ธรุกจิอยา่งจรงิจงัและจรงิใจ	ศกึษาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ
ผูป้ระกอบการธรุกจิ	เพือ่สรา้งความรู้ทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการ	
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน	และทำาให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันในตลาดโลกไดอ้ยา่งเข้มแข็ง	โดยปราศจากการ
พึ่งพิงและโอบอุ้มจากภาครัฐ	อันเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการทำา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน	(ธันยมัย	เจียรกุล,	2557)

บทสรุป 
	 แฟชั่นรวดเร็วเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญของอุตสาหกรรม
แฟชั่นร่วมสมัย	โดยมีที่มาจากการดำาเนินกลยุทธ์ของบริษัท 
ผู ้ผลิตเสื ้อผ้าร่วมสมัยแห่งหนึ ่งในประเทศสเปน	ที ่ชื ่อว่า	
“Zara”	ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกลยุทธ์แฟชั่นรวดเร็วนี้	เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่อยู่ในกระแสแฟชั่น	
ณ	ขณะนั ้นได้อย่างรวดเร็วที ่ส ุด	โดยลดกระบวนการที ่
เกีย่วขอ้งกบัการการวางแผนงานและการผลติให้สัน้ทีส่ดุและ
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับอุตสาหกรรม
แฟชัน่รว่มสมยั	ทัง้นี	้การจดัการหว่งโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรม
แฟช่ันร่วมสมัยของไทยยังคงมีอุปสรรคท่ีสามารถแก้ไขและ
พัฒนาได้	 โดยใช้หลักการของระบบโลจิสติกส์	แต่ทั้งหมดนั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นสำาคัญ
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