
Executive Journal 141

แนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การส่งออก (Export Performance):

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย

Understanding Factors affecting the Achievement of Export 

Performance: A Case Study of Thai Furniture Industry 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์  มาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อุทัย  เอื้ออารีย์จิต

บริษัทซีพี-เมจิ จำากัด

บทคัดย่อ

	 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	การเข้าใจถึงตัวชี้วัดผลผลสัมฤทธิ์การส่งออก	(Export	Performance)	และปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์การส่งออก	(Export	Performance)	นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญ	ส�าหรับผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ของไทย	ควรเน้นการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน	 ตลอดจนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุน	 และคุณภาพของสินค้า	 การสร้างตราสินค้าและมุ่งการตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าด้วยการสร้างความแตกต่าง	(Differentiate)	 การเน้นการเจาะตลาดและบุกเบิกตลาดใหม่นอกเหนือจาก
ประเทศคู่ค้าเดิม	เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ:	ผลสัมฤทธิ์การส่งออก	อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย

Abstract

	 To	create	an	advantage	and	keep	an	edge	over	the	competition,	understanding	KP	(Export	Performance)	
achievement	and	factors	affecting	the	achievement	of	(Export	Performance)	are	crucial.		Therefore,	Thai	furniture	
entrepreneurs	should	focus	on	skill	development	including	efficient	manufacturing	processes	in	cost	and	product	quality.	
Branding	and	focus	to	meet	the	needs	of	customers	with	differences	(differentiate),	focus	on	market	penetration	and	
pioneering	new	markets	in	addition	to	existing	trading	partners,	etc.

Keywords:	Export	performance,	Thai	furniture	industry

บทน�า

ในภาวการณ์แข่งขนัปัจจบุนั	การเพิม่ปรมิาณการส่งออกเป็นเรือ่งทีท่�าได้ยาก	ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ควรมวีสิยัทศัน์และแนวทาง
ที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การส่งออก	(Export	Performance)	ของตนเอง	การเข้าใจถึงตัวชี้วัดผลผลสัมฤทธิ์การส่งออก	
(Export	Performance)	และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การส่งออก	(Export	Performance)	นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง	บทความนี้มุ่งเน้นที่
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในประเด็นต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้น	พร้อมทั้งมีบทวิเคราะห์ในบางประเด็นจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ของไทยเป็นตัวอย่างประกอบในตอนท้าย
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ผลสัมฤทธิ์การส่งออก (Export Performance) 

	 ผลสัมฤทธิ์การส่งออก	(Export	Performance)	สามารถ
ประเมินหรือวัดโดยใช้	 ยอดขาย	 (Sales)	 ส่วนแบ่งการตลาด	
(Market	share)	อัตราการเติบโต	(Sales	growth)	การเข้าสู่ตลาด
ใหม่	(New	market	entry)	และก�าไร	(Profitability)	แนวทางการ
ประเมินท�าได้	2	วิธี	คือ	
	 1)		 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การส่งออก	 (Export	
Performance)	ตามประเด็นต่างๆข้างต้นของกิจการ	เช่น	เปรียบ
เทียบยอดขายปี	2553	(30	ล้านบาท)	กับยอดขายปี	2552	(25	ล้าน
บาท)	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์การส่งออก	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	
	 2)	การวัดด้วยระดับความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์การส่ง
ออก	(Export	Performance)	ของผู้ประกอบการ	เช่น	ระดับความ
พึงพอใจต่อยอดขาย	(Sales)	สมมติว่ายอดขายในปี	2553	ดีกว่า	
ปี	2554	แต่ผู้ประกอบการไม่พอใจในยอดขายของตนเอง	แบบนี้ก็
อาจถือได้ว่า	ผลสัมฤทธิ์การส่งออก	(Export	Performance)	ไม่ดี
ได้เช่นกัน	
 สรุปว่ำ	 การวัดผลผลสัมฤทธิ์การส่งออก	 (Export	
Performance)	สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพ	ซึ่ง
กิจการที่มีผลสัมฤทธิ์การส่งออก	(Export	Performance)	ที่ดีควร
ตอบความส�าเร็จทั้ง	2	มิติไปพร้อมๆกัน

ป ั จจั ยที่ มี ผลต ่ อผลสั มฤทธิ์ ก า รส ่ งออก  (Expor t 

Performance) 

	 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยในช่วง	2	
ทศวรรษที่ผ่านมา	พบว่าปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การส่ง
ออก	(Export	Performance)	มีอยู่ด้วยกัน	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่
 1)  คุณลักษณะของกิจการ (A firm’s characteristics) 
หมายถึง	พฤติกรรมในการส่งออก	 เช่น	ส่งออกทางตรง	(Direct	
Export)	ส่งออกทางอ้อม	(Indirect	Export)	และประสบการณ์	เช่น	
อายขุองกจิการทีท่�าการส่งออก	โดยขนาดของกจิการมกัจะไม่มผีล
เท่าใดนัก	 กิจการขนาดใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จเป็นเพราะการ
เข้าใจตลาด	การมบีคุลากรทีม่คีณุภาพ	ผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์	ไม่ใช่
ประสบความส�าเร็จเพราะขนาดของกิจการ	 ดังนั้นกิจการขนาด
เล็กก็สามารถประสบความส�าเร็จได้เช่นกัน	ถ้ามีคุณลักษณะตาม
ที่กล่าวมาข้างต้น
 2)  ความสามารถของกจิการ (A firm’s competencies) 
หมายถงึ	ความสามารถของผูป้ระกอบการในการเข้าใจและบรหิาร
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายใน	(Internal	forces)	 และปัจจัย
ภายนอก	(External	 forces)	 ของกิจการตนเอง	 ความล้มเหลว

หรือผิดพลาดในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาดส่งออก	 (Export	
Marketing	 Strategy)	 ส่วนมากมักเกิดมาจากปัจจัยภายใน	
(Internal	forces)	 เช่น	 ปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า	(Product	
quality)	ปัญหาด้านการขาดองค์ความรู้และข้อมูล	(Knowledge	
&	Information)	เป็นต้น	และจากปัจจยัภายนอก	(External	forces)	
เช่น	ปัญหาด้านการแข่งขนั	(Competition)	ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม
มหภาค	(Macro	environment)	เป็นต้น	ดงันัน้ถ้าผูส่้งออกมคีวาม
เข้าใจและศึกษาปัจจัยดังกล่าวตั้งแต่ตอนต้น	 ก็จะท�าให้สามารถ
ก�าหนดกลยุทธ์การตลาดส่งออกได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ	
 3)  กลยุทธ์การตลาดส่งออก (A firm’s export-
marketing strategy)	หมายถึง	ความสามารถในการเลือกใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด	(Marketing	Mix	:	4Ps)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์	
(Product)	ราคา	(Price)	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)	และ
การส่งเสรมิการตลาด	(Promotion)	ทีเ่หมาะสม	การประสบความ
ส�าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการปรับส่วนประสม
ทางการตลาด	(Adaptation)	มากกว่าการท�าตลาดแบบเดียวกับ
ที่จ�าหน่ายภายในประเทศ	(Standardized)

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับผลต่อผลสัมฤทธิ์การส่ง

ออก (Export Performance) 

	 คุณลักษณะของกิจการ	 (A	 firm’s	characteristics)	
เช่น	 พฤติกรรมในการส่งออก	 และประสบการณ์	 จะช่วยให้
กิจการมีระดับของการสร้างความสามารถของกิจการ	(A	firm’s	
competencies)	 ไปในทิศทางเดียวกัน	 กล่าวคือ	 ถ้ากิจการ
มีประสบการณ์ดี	 ก็จะมีความสามารถของกิจการ	 (A	 firm’s	
competencies)	 ที่ดี	 แต่ถ้ากิจการมีประสบการณ์ไม่มากพอ	 ก็
จะมีความสามารถของกิจการ	(A	firm’s	competencies)	ที่ไม่ดี
ไปด้วย
	 เมื่อผู ้ประกอบการสามารถสร้างความสามารถของ
กิจการ	(A	firm’s	competencies)	กล่าวคือ	การที่ผู้ประกอบการ
เข้าใจในประเด็นต่างๆ	ทั้งปัจจัยภายใน	(Internal	forces)	 และ
ปัจจัยภายนอก	(External	forces)	ของกิจการได้เป็นอย่างดี	รวม
ทั้งมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล	 ก็จะท�าให้การวางแผน
กลยุทธ์การตลาดส่งออก	(Export	Marketing	Strategy)	มีความ
ผิดพลาดลดลงและยังก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์การส่งออก	(Export	
Performance)	ทีด่ีขึ้นอีกด้วย	กล่าวคอื	การมกีลยทุธ์ฯในการเพิม่
ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ดีจะช่วยให้มีการเพิ่มปริมาณการส่งออก
ได้อย่างเป็นรูปธรรม	(แผนภูมิภาพที่	1)
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิด

	 ผู้ประกอบการต้องคิดวิเคราะห์ฝั่งซ้ายของแผนภูมิที	่1	
ก่อนเสมอ	(Internal	forces	และ	External	forces)	การพิจารณา
และประเมินสภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่
ส�าคัญและมีผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออก	 อาจใช้
เครื่องมือ	 SWOT analysis	มาช่วยการวิเคราะห์ในเบื้องต้น	 รวม
ทั้งการใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของอุตสาหกรรม	
(Key Success Factor)	 ร่วมด้วย	 ก็จะช่วยท�าให้ภาพของปัจจัย
ด้าน	Internal	forces	และ	External	forces	มีความชัดเจนมาก
ขึ้น	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	คือ	ปัจจัยที่ทุกธุรกิจจะต้องค้นหาให้

เจอ	ปัจจัยที่จะสร้างธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขัน	ปัจจัยที่จะสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า	 ปัจจัยที่ธุรกิจจะท�าก�าไรได้ในระยะยาวและ
เป็นปัจจัยที่จะสร้าง	Competitive	edgeในที่นี้ผู้เขียนจะขอยกตัว
อย่างวธิกีารคดิวเิคราะห์บางประการของอตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์
ไทย	เพือ่เป็นแนวทางในคดิวเิคราะห์ส�าหรบัอตุสาหกรรมอืน่ต่อไป	

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ไทย

	 การฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกจิโลกท�าให้มลูค่าการส่งออก
สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของไทยขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อ
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เนื่อง	การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยไปตลาดต่างประเทศ	20	อันดับ
แรกเกือบทุกประเทศ	มีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	
2552	 การขยายการส่งออกในตลาดใหม่ที่มีก�าลังซื้อและมีความ
ต้องการสินค้าเช่น	จีน	อินเดีย	รัสเซีย	และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	
ผู้ประกอบการไทยต้องอาศัยความได้เปรียบที่มีทั้งด้านวัตถุดิบ
ที่หลากหลาย	 คุณภาพฝีมือแรงงาน	 คุณภาพสินค้าที่ดี	 รวมทั้ง
กลยุทธ์การเจาะตลาดเฉพาะ	Niche	Market	การรับงานลักษณะ	
Contract	Project	 การส่งเสริมภาพลักษณ์แก่เฟอร์นิเจอร์ไม้ของ
ไทยในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาตราสินค้าไทยให้เป็น
ที่รู้จักในตลาดโลกแทนการรับจ้างผลิต/การสร้างความแตกต่าง
ให้กับสินค้าและเพิ่มมูลค่าในด้านคุณภาพความประณีต	 รูปแบบ
ที่โดดเด่น	สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตลาดต่างประเทศ	รวมถึง
การให้บรกิารทีด่	ีและส่งมอบสนิค้าตรงตามเวลา	และใช้ประโยชน์
จากการเปิดคลาดการค้าเสรี	(FTA)	 ที่ไทยมีกับต่างประเทศ	 เช่น	
ออสเตรเลีย	อินเดีย	และอาเซียน	

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External forces) 

 	ผูเ้ขยีนได้ท�าการเกบ็รวมรวมข้อมลูทตุยิภมู	ิ(Secondary	
Data)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	และ	Focus	
Group	 จากผู้ประกอบการส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของไทย	
จ�านวนมากกว่า	30	ราย	ได้ผลการวิเคราะห์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์
Innovation: ผลติภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์มกีารออกแบบทีห่ลาก

หลาย	 และมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะ
กับความต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลา	 
มีความพร้อมในการน�าเทคโนโลยีและวัสดุ
ใหม่เข้ามาช่วยสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์

Service/quality: อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย	 สามารถ
รองรับการผลิตจ�านวนน้อยได้	สามารถปรับ
เปลีย่นหรอืสร้างชิน้งานเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแม้มีการสั่งน้อยชิ้นได้

Value	added: ผลิตภัณฑ์เฟอร ์นิ เจอร ์มีความประณีต	 
เกิดจากฝีมือแรงงานที่ละเอียด	น่าเชื่อถือ

Resources: ความได้เปรียบของทรัพยากรธรรมชาติ	
ได้แก่	ไม้สักและไม้ยางพารา	ที่มีคุณภาพสูง

SWOT Analysis

	 การวเิคราะห์โอกาสและอปุสรรคเน้นการวเิคราะห์เปรยีบ
เทียบโอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบ
การของประเทศคู่แข่ง	 เช่น	 ประเทศจีน	 มาเลเซีย	 เวียดนาม	
และไต้หวัน	 เป็นส�าคัญ	 ส่วนการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งจะ 
มุ ่ ง เน ้นจ� าแนกตามคุณลักษณะของกิจการ 	 (A	 f i rm’ s	
characteristics)	3	 แบบ	 จ�าแนกตามประสบการณ์และความ
ช�านาญ	 ได้แก่	Production	(เก่งผลิต)	 innovation	(เก่งตลาด
และนวัตกรรม)	และ	Sales	(เก่งขาย)	โดยเปรียบเทียบกับประเทศ 
คู่แข่งรายส�าคัญ	เช่นกัน

โอกาส (Opportunity)

	 ·	 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	
โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแบบ	Cluster

·	 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

·	 ภาษสีรรพสามติเอือ้ต่อการผลติเฟอร์นเิจอร์เชงิพาณชิย์
·	 ผู้ประกอบการในเครือข่ายนั้นมีความตระหนักและ
ทัศนคติที่ดีในการร่วมมือกัน	 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน

·	 ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์	 เพราะเป็น
ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	

·	 ตลาดในและต่างประเทศมีขนาดใหญ่	 และมีอัตรา
เติบโตสูงและต่อเนื่อง

อุปสรรค (Threat)

·	 นโยบายเขตการค้าเสรี	ท�าให้วัตถุดิบจากประเทศคู่ค้า
มีราคาถูกกว่าผลิตในประเทศ

·	 การแข็งค่าของเงินบาท	 ท�าให้ความสามารถในการ
แข่งขันในต่างประเทศของสินค้าไทยลดลง

·	 โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกบางราย	 มุ่งขยาย
ฐานและก�าลังการผลิตในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้																							
รวมถึงประเทศไทย

·	 บริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์	 (ต่างชาติ)	 เป็นผู้ก�าหนด
นโยบายการแข่งขัน	 มีการสร้างเงื่อนไขทางการค้ามี
มากขึ้น	

·	 บริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์	(ต่างชาติ)	บางรายมีนโยบาย
ในการบังคับใช้องค์ประกอบหลักในการผลิตจากกลุ่ม
ประเทศของตน	 ผู้ผลิตชาวไทยรายย่อยจึงถูกกีดกัน
ให้ส่งได้เฉพาะชิ้นส่วนที่ไม่มีเทคโนโลยีและเป็นสินค้า
ราคาถูกเท่านั้น		
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·	 ประเทศไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยี	 รวมทั้งเครื่องจักร 
จากต่างประเทศด้วย	 เพราะระดับนวัตกรรมด้าน
เครื่องจักรส�าหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย 
ยังอยู่ในระดับต�่า

·	 วิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติ	 ทั้งวาตภัยและอุทกภัย 
ในประเทศ	ท�าให้วัตถุดิบไม้ยางพาราลดลง	

·	 ปริมาณไม้แปรรูปในประเทศไม่มีความแน่นอน	ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์จ�าหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปนั้น	

·	 เมื่อน�้ายางดิบราคาดี	ชาวสวนจะชะลอการตัดไม้	หรือ
มีการส่งออกต่างประเทศเมื่อได้ราคาดี	

·	 ไม่มีมาตรฐานไม้ยางพาราที่ก�าหนดใช้อย่างชัดเจน	
ท�าให้ราคาและต้นทุนมีความไม่แน่นอน

·	 กลุ่มผู้ขายวัตถุดิบมีอ�านาจต่อรองสูง	 ท�าให้ต้นทุน
วัตถุดิบมีราคาสูง

·	 ศูนย์ทดสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานมีไม่เพียง
พอต่อความต้องการ	อัตราค่าบริการสูงและมีประเภท 
การทดสอบ	 ไม่ครอบคลุมประเภทผลิตภัณฑ์ของ 
ผู้ประกอบการ

·	 สถาบนัทีว่จิยัและพฒันาในสาขานีม้อียูน้่อย	ทัง้ในด้าน
การผลิต	และการตลาด

·	 ไม่มสีถาบนัเฉพาะทางด้านการออกแบบ	การวจิยั	และ
การพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์

·	 สถาบันการศึกษาของไทยยังไม่สามารถผลิตบุคลากร
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ได้เพียงพอ	 
ในเชิงคุณภาพ

·	 งานวิจัยไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	
เพื่อลดต้นทุน	 และ	 พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ได้มากนัก

·	 ตลาดต่างประเทศก�าหนดเงื่อนไขและมาตรฐานสินค้า
สูงขึ้นให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ	
มีความพิถีพิถันในการบริโภคค่อนข้างจะสูงสินค้าเกิด
การลอกเลียนแบบได้ง่าย

จุดอ่อน (Weakness)

·	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่	 ยังไม่มีตราสินค้า 
ของตนเอง

·	 กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เสียเปรียบด้านต้นทุน
เมื่อเทียบกับประเทศจีน	 มาเลเซีย	 เวียดนาม	 และ
ไต้หวัน	

·	 การออกแบบของผู ้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายย่อยยังไม่
สามารถสร ้างจุดขายที่แตกต่างและยังไม ่มีการ
ออกแบบที่โดดเด่น	

·	 ขาดการเข้าถึงการด�าเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้าชาวต่าง
ชาติ	ท�าให้ขาดความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
ที่แท้จริง

·	 ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการตลาด	ค่อนข้างจ�ากัด
·	 ขาดความรูเ้ฉพาะทางท�าให้ไม่สามารถผลติสนิค้าให้มี
มาตรฐานสูงตามความต้องการของลูกค้าได้

·	 ผู้ผลิตรายย่อยยังคงเน้นกลยุทธ์ด้านราคาเป็นส�าคัญ	
ไม่เข้าใจวิธีการท�าตลาดที่จะสามารรถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า

·	 ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์เพื่อวิจัย
พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ

·	 นวัตกรรมยังไม่เพียงพอ	 ระดับเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การผลิตยังอยู่ในระดับต�่า	 มีการน�าระบบอัตโนมัติ	
(Automation)	มาใช้น้อย	ท�าให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
และเครื่องจักรจากต่างประเทศ

·	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางและขนาดเล็ก	
(SMEs)	 บางรายยังมีปัญหาการผลิตให้ทันกับความ
ต้องการของลกูค้า	เนือ่งจากขาดเงนิลงทนุในการขยาย
ก�าลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัย

·	 ผู้ประกอบการบางส่วนไม่มีเงินทุนเพียงพอ

จุดแข็ง (Strength)

·	 บุคลากรมีฝีมือ	ความสามารถในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ที่ประณีต

·	 มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ
เป็นอย่างดี

·	 ผูป้ระกอบการรายใหญ่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์และสร้าง
นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง

	 จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นพบว่า	ผูป้ระกอบการของไทย
มอีปุสรรคและจดุอ่อนมากกว่าคูแ่ข่งอยูห่ลายปัจจยัด้วยกนั	ดงันัน้
การด�าเนนิการรวมกลุม่คลสัเตอร์จะช่วยดงึศกัยภาพของผูป้ระกอบ
การไทยในส่วนของทีเ่ป็นจดุแขง็และโอกาสต่างให้มาช่วยกนัพฒันา
สินค้าและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์	 ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
จากประเทศต่างๆได้ต่อไปในอนาคต
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ตำรำงสรุป SWOT ในสำระส�ำคัญ

SWOT/Cluster members Production Innovation Sales

Strength ·	 ไม่มีตราสินค้าของตนเอง
·	 อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ	หรือมีความ
สามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบได้
เร็ว	+	ต้นทุนที่แข่งขันได้

·	บุคลากรมีฝีมือ	ความสามารถ
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ประณีต	
อันเกิดมาจากความช�านาญใน
การผลิต

·	มีตราสินค้าของตนเอง
·	มีความเป็นเอกลักษณ์และ
สร้างนวัตกรรมได้ด้วย
ตนเอง

·	มีความรู้ความเข้าใจถึง
ความต้องการของลูกค้า 
ทั้งในและต่างประเทศ

·	มีทักษะในการเจรจาต่อรอง	
และหาลูกค้ารายใหม่

Weakness ·	 ขาดความรู้ความเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศในเชิงลึก

·	 สินค้าที่พัฒนาขึ้นมา 
บางครั้ง	อาจมีต้นทุนที่สูง
กว่าคู่แข่งขัน

·	 เสียเปรียบด้านต้นทุน
เมื่อเทียบกับประเทศจีน	
มาเลเซีย	เวียดนาม	และ
ไต้หวัน	

Opportunity ·	 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน	โดยส่ง
เสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
แบบ	Cluster

·	ตลาดในและต่างประเทศ
มีขนาดใหญ่	และมีอัตรา
เติบโตสูงและต่อเนื่อง

·	ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ
เชิงภูมิศาสตร์	เพราะเป็น
ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	

Threat ·	มีภาวการณ์แข่งขันมีสูงขึ้น	
เนื่องจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
ระดับโลกมุ่งขยายก�าลังการผลิต
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงประเทศไทย

·	 สินค้าถูกลอกเลียนแบบ
ได้ง่าย

·	ตลาดต่างประเทศก�าหนด
เงื่อนไขและมาตรฐานสินค้า
สูงขึ้นให้ความส�าคัญกับ
คุณภาพของสินค้าและ
บริการ	มีความพิถีพิถัน 
ในการบริโภคค่อนข้างจะสูง

จุดมุ่งเน้นตำมคุณลักษณะ
ของกิจกำรเพื่อสร้ำงควำม
ได้เปรียบ ในกำรแข่งขัน

พัฒนำฝีมือแรงงำน ตลอดจน
กระบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ
ทั้งในด้ำนต้นทุน และคุณภำพของ
สินค้ำ

สร้ำงตรำสินค้ำ และมุ่งกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำด้วยกำรสร้ำงควำม
แตกต่ำง (Differentiate)

เน้นกำรเจำะตลำด และบุกเบิก
ตลำดใหม่นอกเหนือจำก
ประเทศคู่ค้ำเดิม



Executive Journal 147

 แนวทางการประยุกต์ ใช้และบทสรุป

	 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การส่งออก	(Export	Performance)	
ประกอบด้วย	คุณลักษณะของกิจการ	(A	firm’s	characteristics)	
ความสามารถของกิจการ	 (A	 firm’s	competencies)	 และ
กลยุทธ์การตลาดส่งออก	(A	firm’s	export-marketing	strategy)	 
ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญและหาช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อน�าข้อมูล
ที่ได้มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส่งออก	(Export	
Marketing	Strategy)	 รวมทั้งการค้นหาศักยภาพ/จุดแข็ง	 หรือ
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	 (Key	Success	Factor)	 ของตนเองให้
พบ	 เพื่อน�ามาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 ผู้ประกอบการ
เฟอร์นเิจอร์ของไทยสามารถใช้กรอบการวเิคราะห์ตามตารางสรปุ	
SWOT	 มาเทียบเคียงกับศักยภาพและความช�านาญของตนเองใน
ปัจจุบัน	 และท�าการปรับคุณลักษณะของกิจการ	 เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน	
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