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ส่องธุรกิจ...ผ่านวัฏจักรอุตสาหกรรม 2560 
 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินอุตสาหกรรมไทยโดยเฉลี่ยหน่ึงวัฏจักรกินเวลา 5 ปี 
แนะผู้ประกอบการต้องรู้ธุรกิจของตนเองอยู่ในช่วงวัฏจักรใด เพื่อจะได้ก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับช่วงเวลานัน้ 

การด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมทีกัษะในการบริหารกิจการแล้ว จ าเป็นจะต้องทราบวา่
สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของตนเองเป็นอย่างไร เพื่อจะได้คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขนัได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกบัภาวะธุรกิจที่เกิดขึน้ โดยหนึ่งในข้อมูลที่จะท าให้ทราบแนวโน้มเหล่านัน้ได้คือ “วฏัจกัร
อตุสาหกรรม” เพราะจะท าให้ทราบวา่แนวโน้มธุรกิจอตุสาหกรรมอยูใ่นช่วงใด (เติบโต สงูสดุ ชะลอตวั ต ่าสดุ) 

ศนูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจฯ ได้ศกึษาวิเคราะห์วฏัจกัรอตุสาหกรรมไทยจ านวน 25 กลุม่อตุสาหกรรม โดยใช้ข้อมลูย้อนหลงั 23 ปี 
(2536-2559) พบวา่อตุสาหกรรมไทยโดยเฉลีย่หนึง่วฏัจกัรจะกินเวลาประมาณ 5 ปี โดยช่วงขาขึน้จะกินเวลาประมาณ 3 ปี และช่วงขา
ลงจะกินเวลาประมาณ 2 ปี รวมถึงศกึษาเจาะลกึวา่ในปี 2560 แตล่ะอตุสาหกรรมตกอยูใ่นช่วงวฏัจกัรใด เพื่ออธิบายแนวโน้มธุรกิจของ
อตุสาหกรรม และเสนอแนวทางการน ากลยทุธ์ทางธุรกิจมาปรับใช้อยา่งเหมาะสมกบัแตล่ะช่วงวฏัจกัร โดยให้ผลการศกึษาดงันี ้

อุตสาหกรรมที่อยู่ ในช่วงเติบโต (Growth Stage) ได้แก่ ธุรกิจสุขภาพ เคร่ืองจักรและชิน้ส่วน ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ข้าว วฏัจกัรช่วงนี ้ยอดขายก าลงัเติบโต ต้นทนุเฉลี่ยต ่า ระดบัก าไรเพิ่มขึน้ เร่ิมมีคู่แข่งเข้ามามาก
ขึน้ เพราะเห็นโอกาสของตลาด การด าเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมคือ การเร่งเพิ่มสว่นแบ่งตลาดด้วยการท าให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
มากขึน้ผา่นการโฆษณาและสร้างความแตกตา่งของสนิค้าเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในยามที่ตลาดก าลงัอยูใ่นช่วงเติบโต 

อุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงสูงสุด (Peak Stage) ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และ
ชิน้ส่วน เคมีภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเคร่ืองดื่ม วฏัจกัรช่วงนี ้ยอดขายยงัเติบโตได้ดี ต้นทนุต ่า มีระดบั
ก าไรสงูสดุ แต่มีคู่แข่งเยอะขึน้ เพราะมีแรงจูงใจเนื่องจากการเติบโตของตลาด และเนื่องจากช่วงวฏัจกัรนีม้ีการแข่งขนัที่สงูขึน้ ดงันัน้    
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมคือ การสร้างความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ที่ท าให้ลกูค้าเห็นได้อย่างชดัเจน ผ่านการสร้างความ
แตกต่างของสินค้าและบริการ ยกตัวอย่าง ธุรกิจผลิตเคร่ืองดื่มซึ่งอยู่ในช่วงสูงสุด ผู้ประกอบการจะต้องสร้างความแตกต่างของ
ผลติภณัฑ์ โดยพิจารณาเพิ่มการผลติเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ ซึง่มีกลุม่เป้าหมายคือกลุม่ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมรักสขุภาพ 

อุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงชะลอตัว (Decline Stage) ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ประมง แฟชั่น บริการท่องเที่ยว วฏัจกัร
ช่วงนี ้ยอดขายเร่ิมเติบโตต ่าลง ต้นทนุเร่ิมสงูขึน้ ก าไรลดลง คูแ่ขง่บางสว่นเร่ิมออกไปจากธุรกิจ เพราะเกิดภาวะขาดทนุ เป็นช่วงของการ
แขง่ขนัท่ีสงู แตก่ารเติบโตของตลาดต ่า ดงันัน้ กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมคือ ต้องลดต้นทนุการผลติและรักษาฐานลกูค้าเก่า
ไว้ รวมทัง้ต้องเน้นการผลติสนิค้าที่มีลกัษณะเฉพาะตวัและเป็นกลุม่ตลาดเฉพาะสว่นมากขึน้ ยกตวัอยา่ง อสงัหาริมทรัพย์  ทีอ่ยูใ่นช่วง
ชะลอตัว ผู้ประกอบการอาจต้องเลือกใช้กลยุทธ์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีความ
แตกต่างสามารถตอบโจทย์ผู้ บริโภคตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่
ทนัสมยั เดินทางสะดวก โดยเจาะผู้บริโภคที่มีความต้องการที่อยู่อาศยัจริงๆ 
และเน้นกลุม่ตลาดกลางถึงสงู เนื่องจากเป็นกลุม่ที่ยงัมีก าลงัซือ้อยู ่
  อุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงต ่าสุด (Trough Stage) ได้แก่ ปศุสัตว์ 
สินค้าเกษตรแปรรูป ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษและสิ่ งพิมพ์ 
พลังงาน เหมืองแร่ วฏัจกัรช่วงนี ้ยอดขายลดลง ต้นทนุสงู เร่ิมขาดทนุ คูแ่ขง่
หนีหายออกจากธุรกิจมากขึน้ เนื่องจากตลาดซบเซา ถือเป็นช่วงต ่าสดุของวฏั
จักร ดงันัน้ ผู้ประกอบการที่ยืนอยู่ในช่วงนีจ้ าเป็นต้องปรับตวัเพื่อให้อยู่รอด
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนัก โดยปรับการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
รวมถึงพฒันาช่องทางการตลาดให้ทนัสมยั เพื่อเตรียมรับกบัโอกาสของวฏัจกัร
ขาขึน้ในรอบใหมท่ี่ก าลงัจะมาเยือน 

This document is issued by TMB Analytics, a division of TMB Bank PCL. All analyses are based on information available to 
the public. Although the information contained herein is believed to be reliable, TMB makes no guarantee to its accuracy and 
completeness. TMB may have issued, and may in the future issue, other reports that are inconsistent with, and reach different 
conclusions from, the information presented in this report. Opinions or predictions expressed herein reflect the authors’ views, 
not that of TMB, as of date of the analysis and are subject to change without notice. TMB shall not be responsible for the use 
of contents and its implication.  

 


