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เนื�อหาคุรั�งน่�  เปี็นก่รณ่ศึก่ษาท่่�ผ่ม่นำม่าจาก่

ปีระสบัก่ารณ์โรงงานแห่งหนึ�งท่่�ต้้องด้ิ�นรนเพื�อคุวาม่ 

อยู่่่รอด้ เม่�อบริบทของธ์ุรกิจเปีลี�ยนไปี สะท้่อนถึืง 

ก่ารปีระเมิ่น และป้ีองกั่นคุวาม่เส่�ยู่งขององค์ุก่รว่าม่่คุวาม่

สำคุัญอยู่่างม่าก่

นอก่จาก่นั�น หาก่โรงงานต้อ้งก่ารยู่ก่ระด้บััต้นเอง จาก่ก่ารรบััจา้งผ่ลติ้ม่าเปีน็ การ

พื่้ฒนา Brand ตั้นเอง เปี็นท่ิศท่างท่่�ต้้องใชิ้คุวาม่พยู่ายู่าม่ และท่รัพยู่าก่รก่ันไม่่น้อยู่คุรับั

เม่อนโย์บาย์ขุองล็่กค�าเปัล็่�ย์น

โรงงานแห่งน่�รับัจ้างผ่ลิต้สินคุ้าอุปีโภคุบัริโภคุปีระจำวัน ภายู่ใต้้ยู่่�ห้อของล่ก่คุ้า 

ซึ�งเป็ีนยัู่ก่ษ์ใหญ่ในอุต้สาหก่รรม่ ก่ำลังก่ารผ่ลิต้ท่่�ม่่ของโรงงานผ่ลิต้ให้ก่ับั ล้กค�ารายนี� 

รายเดยีว ธีรุก่จิอยู่่ไ่ด้ด้้ว้ยู่คุวาม่สัม่พนัธีท์่่�ม่ม่่ายู่าวนาน และเป็ีนลัก่ษณะเช่ินน่�ม่าเป็ีนสิบัปีี 

ก่ารเปี็นผ่่้รับัจ้างผ่ลิต้ คุวาม่สาม่ารถืในก่ารแข่งขันท่่�ต้้องม่่คุือ สินคุ้าได้้คุุณภาพ

ต้าม่ท่่�ล่ก่คุ้าก่ำหนด้ Spec ไว้ ส่งม่อบัได้้ต้าม่ก่ำหนด้เวลา แต้่ในขณะเด้่ยู่วก่ัน ต้้องเผ่ชิิญ

ก่ารต้่อรองราคุา ท่ั�งท่างต้รง และท่างอ้อม่ ด้ังนั�น การควบคุมตั้�นทุน คุือปีัจจัยู่สำคุัญให้

ยู่ังม่่ก่ำไรอยู่่่ได้้ 

แต้แ่ลว้วกิ่ฤต้เกิ่ด้ขึ�น เม่ื�อลก่่คุ้าม่แ่ผ่น ยกเลกิสญ้่ญ่าว่าจ�างผู้ลิตั้ เพราะม่แ่นวท่าง

เข้าม่าลงทุ่นผ่ลิต้สินคุ้าด้้วยู่ต้นเอง เพื�อเปี็นก่ารขยู่ายู่ผ่ลิต้ภัณฑ์์เพิ�ม่เต้ิม่ นอก่เหนือจาก่ 

ต้ัวอื�น ๆ ท่่�ต้นเองผ่ลิต้อยู่่่แล้ว 

หาก่เราเปี็นเจ้าของโรงงาน เจอม่รสุม่สถืานก่ารณ์เชิ่นน่� ท่ำอยู่่างไรด้่คุรับั ?

คุวาม่จรงิท่่�เก่ดิ้ขึ�นในช่ิวงก่ารเปีล่�ยู่นผ่่านนั�น คุือ สถืานก่ารณ์โรงงานระส�ำระสายู่

ม่าก่ท่่เด้่ยู่ว ว่าจะเดินธุ์รกิจต่ั้อไปีอย่างไร จะเปีล่�ยู่นล่ก่คุ้าไปีเป็ีนรายู่อื�นท่่�อยู่่่ใน

อุต้สาหก่รรม่เด้่ยู่วก่ันก่็ลำบัาก่ เพราะเจ้าอื�น ๆ ต้่างก่็ม่่โรงงานของต้ัวเองอยู่่่แล้ว 

ผ่่้บัริหารเล่าว่า ท่างเลือก่หนึ�งท่่�ม่่ก่ารคุุยู่กั่นขณะนั�นด้้วยู่ คุือ ขายกิจการทิ�ง

เอาทุ่นท่่�ได้้รับัไปีท่ำอยู่่างอื�นแท่น แต้่เงื�อนไขท่่�ท่ำให้ต้้องคุิด้หนัก่คืุอ จะท่ำอยู่่างไรก่ับั

พนัก่งานท่่�อยู่่่ร่วม่ก่ันในองคุ์ก่รม่าเปี็นสิบั ๆ ปีี 
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เม่อโรงงานรับจ้้างผลิิต

ถููกเลิิกจ้้าง

ใ น ท่่� สุ ด้ ก่ า ร ปี รั บั ตั้ ว ท่่� เ กิ่ ด้ ขึ� น 

และก่ลายู่ม่าเป็ีนท่างออก่ให้ก่ับัโรงงาน 

คุือ ลุก่ขึ�นส้่กั่บั เง่�อนไขของธ์ุรกิจที�

เปีลี�ยนแปีลงไปี เปีล่�ยู่นไปีผ่ลิต้สินคุ้าใหม่่ 

เข้าไปีในต้ลาด้ใหม่่ ท่่�เคุรื�องจัก่รในโรงงาน

สาม่ารถืสับัเปีล่�ยู่นไปีท่ำได้้ 

ลก้ค�ารายใหัม่ ท่่�เขา้ม่าท่ด้แท่นคุอื 

หา้งคุา้ปีลก่่ขนาด้ใหญห่รอื Modern Trade 

และ Chain Store ใหม่่ท่่�เริ�ม่เกิ่ด้ขึ�น โด้ยู่ 

ยู่งัเป็ีนก่ารรับัจ้างผ่ลิต้ในชิื�อลก่่คุ้าท่่�ต้้องก่าร 

ผ่ลิต้ภัณฑ์์เฉพาะให้ก่ับัร้านต้นเองเท่่านั�น

 

คิดสร�าง	Brand	เอง

จาก่บัท่เร่ยู่นท่่�เก่ิด้ขึ�นก่ับัก่ารพึ�งพิง 

ล่ก่คุ้าเพ่ยู่งรายู่เด้่ยู่ว ทำใหั�อำนาจ

การตั้่อรองน�อย และม่่คุวาม่เส่�ยู่งจาก่ 

ก่ารเปีล่�ยู่นแปีลงม่าก่
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‘การตล็าด’	 คือการบ�าน 

ขุ�อใหญ�	 ต�องส่อสารกับ

ล็่กค�าจำานวนมาก
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โรงงานจึงพยู่ายู่าม่สร้างสม่ดุ้ลให้ก่ับัต้นเอง โด้ยู่ก่ารหา

ล่ก่คุ้าให้ม่าก่ขึ�น เพื่่�อมาชี่วยกระจายความเสี�ยง เม่ื�อล่ก่คุ้าหนึ�ง

ไม่่ม่่ Order ก่็ยู่ังม่่รายู่อื�นม่าถืัวเฉล่�ยู่ได้้ ปีริม่าณก่ารผ่ลิต้ท่่�ม่าก่ขึ�น 

ยู่ังชิ่วยู่ให้ต้้นทุ่นคุงท่่�ต้่อหน่วยู่ (Fixed Cost) ลด้ลงด้้วยู่

แล้วโรงงานไม่่คุิด้สร้าง Brand เปี็นของต้ัวเองบั้างเหรอ ? 

เม่ื�อถืึงวันท่่�โรงงานต้้องก่ารพัฒนา Brand ของต้นเอง 

ความท�าทาย ปีระก่ารสำคุัญท่่�สุด้คุือ ? 

ใชิ่คุรับั ‘การตั้ลาด’ ค่อการบ�านข�อใหัญ่่ ต้้องสื�อสาร

ก่ับัล่ก่คุ้าจำนวนม่าก่ เริ�ม่ต้้นคิุด้กั่นใหม่่ว่าหน้าต้าสินคุ้าคุวรจะ

ออก่แบับัเปี็นอยู่่างไร เปี็นเรื�องท่่�ต้้องต้ั�งโจท่ยู่์ และแก่้โจท่ยู่์ด้้วยู่

ต้นเอง

สิ�งถืัด้ม่าคืุอ จะวางช่ิองท่างก่ารจัด้จำหน่ายู่หรือ ระบบ 

Logistics อยู่่างไร บัริษัท่ต้ัด้สินใจว่าจะยู่ังไม่่เข้าไปีในร้านคุ้าปีล่ก่

ขนาด้ใหญ่หรือ Modern Trade เนื�องจาก่อำนาจก่ารต่้อรองต้�ำ 

เงื�อนไขอุปีสรรคุต้่าง ๆ ม่่ม่าก่ 

สิ�งท่่�พยู่ายู่าม่ท่ำคืุอ เจาะต้ลาด้ร้านคุ้าต้่างจังหวัด้ท่่�ล่ก่คุ้า

ไม่่ยึู่ด้ติ้ด้กั่บั Brand เก่่า แล้วเริ�ม่ต้้นส่้ด้้วยู่ราคาท่่�ถื่ก่ก่ว่า Brand 

เจ้าต้ลาด้

ก่ารส่งเสริม่ก่ารต้ลาด้ ใชิ้วิธี่ก่ารต้ลาด้ท่างต้รงหรือ Direct 

Marketing เปี็นหลัก่เพราะไม่่สาม่ารถืลงทุ่นก่ับัก่ิจก่รรม่ท่่�เปี็น 

Mass ได้้ 

โรงงานเพิ�ม่พนัก่งานด้า้นก่ารต้ลาด้ สร้างคุวาม่สัม่พันธ์ีก่บัั

ผ่่้คุ้าส่ง เริ�ม่ต้้นมุ่่งเน้นเฉพาะพื�นท่่�ท่่�ม่่ศัก่ยู่ภาพ คุำนึงถึืงระยู่ะท่าง

และปีริม่าณเพื�อ ควบคุมตั้�นทุนค่าขนส่ง

ด้้านก่ารจัด้ก่ารก่ารผ่ลิต้ ด้ำเนินก่ารปีรับัปีรุงปีระสิท่ธีิภาพ 

เพื�อให้ใชิ้ก่ลยูุ่ท่ธี์ราคุาส่้ได้้ ตั้้ดตั้�นทุนที�ไม่จำเปี็นออก รัด้เข็ม่ขัด้

คุ่าใชิ้จ่ายู่ด้้านต้่าง ๆ 

ผู้ล็ท่�เกิดขุ่�น

ด้้านวชิิาก่ารม่ก่่ารก่ล่าวถืงึ ววิฒันาก่ารของก่ารผ่ลติ้ ท่่�เริ�ม่ต้้น 

จาก่ก่ารรับัจ้างผ่ลิต้หรือ OEM (Original Equipment Manufac-

turer) เปี็นผ่่้เชิ่�ยู่วชิาญในก่ระบัวนก่ารผ่ลิต้ 

ล่ก่คุ้าเปี็นผ่่้ออก่แบับั ก่ำหนด้ Spec สินคุ้า หรืออาจ

รวม่ไปีถืึงวิธี่ก่ารผ่ลิต้ด้้วยู่ ในบัางอุต้สาหก่รรม่ล่ก่คุ้าเข้าม่าระบัุ 

ก่ระท่ั�งวัต้ถุืด้ิบัท่่�ต้้องใชิ้ และผ่่้ส่งม่อบัวัต้ถุืด้ิบัด้้วยู่ ร่ปีแบับัธุีรก่ิจ 

เชิ่นน่� กำไรจะมาจากแรงงานเปี็นหัล้ก

เขยู่ิบัจาก่ OEM เม่ื�อเข้าไปีม่่ส่วนร่วม่ในก่ารออก่แบับัให้

ก่ับัล่ก่คุ้าด้้วยู่ ท่ำให้มุ่ม่ม่องธีุรก่ิจก่ว้างขึ�น ม่่คุวาม่เข้าใจก่ารต้ลาด้ 

ม่าก่ขึ�น เร่ยู่ก่ว่าเปี็น ODM (Original Design Manufacturer)

และจนก่ระท่ั�งม่่ Brand ของต้นเองในท่่�สุด้ โอก่าสใน 

ก่ารสร้างก่ำไรก็่จะส่งขึ�น แต่้ต้้องม่คุ่วาม่สาม่ารถืท่างธุีรกิ่จ เรยู่่ก่ว่า 

OBM (Original Brand Manufacturer) บัางธีุรก่ิจเม่ื�อถืึงจุด้น่� 

ก่็เลิก่ผ่ลิต้เองแล้วไปีจ้าง OEM ผ่ลิต้ให้แท่นก่็ม่่

ก่ลับัม่าท่่�ก่รณ่ศึก่ษาคุรับัว่าผ่ลลัพธี์เปี็นอยู่่างไรบั้าง ?

หลังด้ำเนนิก่ารม่าระยู่ะหนึ�ง ปีราก่ฏิวา่ไม่ส่าม่ารถืแจ้งเก่ดิ้ 

เจริญเต้ิบัโต้อยู่่างท่่�คุาด้หวังได้้คุรับั ในท่่�สุด้ก่ลับัไปีวางเปี้าหม่ายู่

เปี็น ผู้้�ร้บจ�างผู้ลิตั้ที�ดีที�สุด

แต้่ยู่ก่ระด้ับัต้นเองจาก่ OEM ขึ�นม่าเปี็น ODM ด้้วยู่ สินคุ้า

หลายู่ต้ัว ล่ก่คุ้าระบัุม่าเพ่ยู่งแนวคุิด้ของผ่ลิต้ภัณฑ์์ จาก่นั�นบัริษัท่

ออก่แบับัและนำ สินค�าตั้้วอย่าง ไปีนำเสนอก่ับัล่ก่คุ้าได้้เลยู่

การสร�าง Brand ใหั�ปีระสบความสำเร็จ ม่่ปีัจจัยู่ท่่� 

เก่่�ยู่วเนื�องก่ันม่าก่ม่ายู่ เปี็นสิ�งท่่�ต้้องใชิ้คุวาม่มุ่่งม่ั�นไม่่น้อยู่ 

นอก่จาก่นั�น คุวาม่ต้ระหนัก่ร่้ ท่บัท่วน คุวาม่เส่�ยู่งท่่�ม่่ เพื�อ

หาท่างขจัด้ และลด้ผ่ลก่ระท่บัท่่�อาจจะเก่ดิ้ขึ�น เปีน็เรื�องสำคุญัของ

โลก่ธีุรก่ิจท่่�ต้้องให้คุวาม่สำคุัญคุรับั


