ส่ องธุรกิจ...ผ่ านวัฏจักรอุตสาหกรรม
ในการดาเนินธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จ นอกจากผู้ประกอบการจะต้ องมีทกั ษะการบริ หารเงิน การจัดการตลาด และการ
บริ หารทรั พยากรบุคคลที่ดีแล้ ว สิ่งที่จะทาให้ ธุรกิจ ประสบความสาเร็ จ ได้ ผู้ประกอบการจะต้ องทราบว่าภาวะธุรกิ จของตนเองใน
สถานะปั จจุบัน อยู่ในสภาวะแวดล้ อมธุรกิ จอย่างไร เพื่อให้ สามารถนาทักษะการบริ หารที่มีอยู่ไปกาหนดกลยุทธ์ ให้ เหมาะสมทัน
สถานการณ์ โดยหนึ่งในเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ทที่ าให้ ทราบถึงภาวะและแนวโน้ มธุรกิจของอุตสาหกรรมคือ “การวิเคราะห์วฏั จักร
อุตสาหกรรม” ทังนี
้ ้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจฯ ทาการศึกษาวัฏจักรอุตสาหกรรมของไทยโดยใช้ ข้อมูลย้ อนหลังกว่า 23 ปี (2536-2559)
พบว่าภาพรวมอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยหนึ่งวัฏจักรจะกินเวลาประมาณ 5 ปี โดยช่วงขาขึ ้นจะกินเวลาประมาณ 3 ปี นานกว่าช่วงขาลงที่
กินเวลาประมาณ 2 ปี และศึกษาเจาะลึกว่าในปี 2560 แต่ละอุตสาหกรรมตกอยูใ่ นช่วงวัฏจักรอุตสาหกรรมใด มีลกั ษณะอย่างไร เพื่อให้
สามารถอธิบายแนวโน้ มของอุตสาหกรรมในอนาคตได้ และเสนอแนะแนวทางการนากลยุทธ์ ทางธุรกิจมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมกับ
ช่วงวัฏจักรอุตสาหกรรมนัน้ โดยให้ ผลการศึกษาดังนี ้
อุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งเติ บ โต (Growth Stage) ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ สุ ข ภาพ เฟอร์ นิ เ จอร์ เครื่ องจั ก รและชิ น้ ส่ ว น
ผลิตภัณฑ์ เหล็ก ข้ าว และผลิตภัณฑ์ ยางพารา ลักษณะของวัฏจักรช่วงนี ้ เป็ นช่วงที่ยอดขายกาลังเติบโต ต้ นทุนเฉลีย่ ต่า ระดับกาไร
เพิ่มขึ ้น และเริ่ มมีคแู่ ข่งเข้ ามามากขึ ้น เพราะเห็นโอกาสของตลาด ทังนี
้ ้การดาเนินกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่เหมาะสมในช่วงวัฏจักรนี ้คือ การ
เร่ งเพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้ วยการทาให้ สินค้ าเป็ นที่ร้ ู จักมากขึน้ ผ่านการโฆษณาและสร้ างความแตกต่างของสินค้ า เพื่อช่วงชิงความ
ได้ เปรี ยบในยามที่ตลาดกาลังอยูใ่ นช่วงเติบโต
อุ ต สาหกรรมที่อยู่ใ นช่ ว งสู งสุ ด (Peak Stage) ได้ แก่ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค บรรจุ ภัณ ฑ์ รั บ เหมาก่ อสร้ าง วั สดุ
ก่ อสร้ าง เครื่องใช้ ไฟฟ้า ยานยนต์ และชิน้ ส่ วน อาหาร เครื่องดื่ม และเคมีภณ
ั ฑ์ ลักษณะของวัฏจักรช่วงนี ้ เป็ นช่วงที่ยอดขายยัง
เติบโตได้ ดี ต้ นทุนต่า มีระดับกาไรสูงสุด แต่คแู่ ข่งมีเยอะขึ ้น เพราะมีแรงจูงใจเนื่องจากการเติบโตของตลาด และเนื่องจากช่วงวัฏจักรนี ้มี
การแข่งขันที่สงู ขึ ้น ดังนันกลยุ
้
ทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ ที่เหมาะสมคือ การสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ ลกู ค้ าเห็นได้ อย่าง
ชัดเจน ผ่านการสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริ การ ยกตัวอย่าง ธุรกิจการผลิตเครื่ องดื่มซึง่ จัดว่ากาลังอยูใ่ นช่วงสูงสุดของวัฏ
จัก ร ผู้ป ระกอบการจะต้ อ งสร้ างความแตกต่า งของผลิต ภัณ ฑ์ จากการผลิต เครื่ อ งดื่ม ลักษณะทั่ว ไปที่ มีอ ยู่ในตลาดจ านวนมาก
เปลี่ยนเป็ นการผลิตเครื่ องดื่ม ที่มีความแตกต่างมากขึ ้น โดยอาจหันไปผลิตเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริ โภคที่มี
พฤติกรรมรักสุขภาพ
อุตสาหกรรมที่อยู่ในช่ วงชะลอตัว (Decline Stage) ได้ แก่ ประมง แฟชั่น (เสือ้ ผ้ า รองเท้ า กระเป๋า) อสังหาริมทรัพย์
(ที่อยู่อาศัย) และบริ การท่ องเที่ยว ลักษณะของวัฏจักรช่วงนี ้ เป็ นช่วงที่ยอดขายเริ่ มเติบโตต่าลง ต้ นทุนเริ่ มสูงขึ ้น กาไรลดลง คู่แข่ง
บางส่วนออกไปเพราะเกิดภาวะขาดทุน เป็ นช่วงของการแข่งขันที่สงู ขึ ้น แต่การเติบโตของตลาดต่า ดังนัน้ กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
ในช่วงนี ้คือ ต้ องลดต้ นทุนการผลิตลง และต้ องรักษาฐานลูกค้ าเก่าไว้ รวมทังต้
้ องเน้ นการผลิตสินค้ าที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวและเป็ นกลุม่
ตลาดเฉพาะส่วนมากขึ ้น ยกตัวอย่าง ภาคอสังหาริ มทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) ที่กาลังอยู่ในช่วงชะลอตัว ผู้ประกอบการอาจต้ องเลือกใช้ กล
ยุทธ์สร้ างที่อยูอ่ าศัยที่มีความแตกต่างสามารถตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคตามไลฟ์ สไตล์ใหม่ที่ต้องการที่อยูอ่ าศัยที่ทนั สมัย เดินทางสะดวก โดย
ต้ องเจาะผู้บริ โภคที่มีความต้ องการที่อยูอ่ าศัยจริ งๆ และเน้ นกลุม่ ตลาดกลาง-สูง เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่ยงั มีกาลังซื ้ออยู่
อุตสาหกรรมที่อยู่ในช่ วงต่ าสุด (Trough Stage) ได้ แก่ ปศุสัตว์ (ไก่ หมู) สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (ไฟฟ้า ประปา)
พลังงาน เหมืองแร่ สินค้ าเกษตรแปรรู ป ชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ลักษณะของวัฏจักรช่วงนี ้ เป็ นช่วงที่
ยอดขายย่าแย่ ต้ นทุนสูง เริ่ มขาดทุน คู่แข่ง หนีออกจากธุรกิ จ มากขึน้ เนื่องจากภาวะตลาดซบเซา ถื อเป็ นช่วงต่าสุดของวัฏจัก ร
อุตสาหกรรม ดังนัน้ ผู้ประกอบการที่ยืนอยูใ่ นช่วงวัฏจักรนี ้จาเป็ นต้ องปรับตัวเพื่อให้ อยูร่ อดภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่ส้ ดู ีนกั โดยการปรับ
กระบวนการผลิตด้ วยการพิจารณาใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับการผลิตให้ เร็ วขึ ้น ดีขึ ้น และถูกขึ ้น เพื่อเตรี ยมรับการวัฏจักรขาขึ ้น
ใหม่ที่กาลังจะมาเยือน ซึ่งอาจต้ องอดทนรอไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฉะนันในช่
้ วงที่รอคอยวัฏจักรขาขึ ้น ผู้ประกอบการต้ องตรวจตรา
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ตนเองว่า กระบวนการผลิต ช่องทางการบริ หารตลาดแบบดังเดิ
้ มของตนเองมีความล้ าสมัย หรื อไม่ หากพบความล้ าสมัยและพบแนว
ทางการผลิตและช่องทางการตลาดแบบใหม่ที่ดีกว่า ก็ให้ พิจารณาปรับปรุ งเพิ่มเติมต่อยอดยกระดับให้ สงู ขึ ้น เพื่อเตรี ยมรับกับโอกาส
ของวัฏจักรขาขึ ้นในรอบใหม่ที่กาลังจะมาถึง
กล่าวโดยสรุ ป ทุกสิ่งในโลกย่อมมีวฏั จักรของมันเอง “มีขึ ้นและมีลง” เช่นเดียวกันกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีวฏั จักรของตัวเอง
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจนันๆ
้ ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจ ให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน ผู้ประกอบการจาเป็ นจะต้ องรู้ ว่า
“ธุรกิจของตนเองอยูใ่ นช่วงวัฏจักรใด” เพื่อให้ ร้ ู เท่าทันสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจที่เกิดขึ ้น ซึ่งถือเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการ
สามารถคาดการณ์แนวโน้ มธุรกิจและการแข่งขันได้ อย่างถูกต้ อง อันจะเป็ นประโยชน์ทาให้ การออกแบบกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจมีความ
เหมาะสมกับวัฏจักรอุตสาหกรรมนันๆ
้ ซึง่ จะช่วยให้ ธุรกิจของผู้ประกอบการเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน 

- ข้ อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความนี ้ เป็ นความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่ จาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับความคิดเห็นของ TMB Bank แต่ อย่ างใด (เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์: ยังอีโคโนมิสต์ ฉบับวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม – 4 มีนาคม 2560 เขียนโดยนายธรรมทัช ทองอร่ าม)
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