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บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการโซอุปทานของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนในประเทศไทย”  น้ี เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการบริหารงานดานโซอุปทาน ของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน จําแนกตาม
ลักษณะการผลิต และในภาพรวม  และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารดานโซอุปทานของอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือนที่มี
ลักษณะการผลิตตางกันการศึกษา   โดยนํามาตรวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน  (SCOR  Metrics )  และองคประกอบของ
โซอุปทาน (SCOR Process) จากแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (Supply Chain Operation reference Model : 
SCOR Model) มาประยุกตใช  ในการศึกษาครั้งน้ีกลุมประชากรท่ีทําการศึกษาเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนที่
เปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเทาน้ัน  การวิเคราะหขอมูลในการศึกษานี้เปนการวิเคราะหแบบบรรยาย 
(Descriptive Method)  และการวิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative Method)  รวมกัน   

 
 
Abstract 
 
 A study of furniture industry’s supply chain management in Thailand” is survey 
research. Its purpose is to study the supply chain management of furniture industry classified 
by production types as well as of the industry as a whole. This research also compares the 
supply chain management of furniture industry having different production types by applying 
the SCOR (Supply-Chain Operations Reference) metrics and process from the SCOR model. 
In addition, the samples for this study are just selected from the Federation of Thai 
Industries’ members. Furthermore, the data analysis in this research employs both 
descriptive and quantitative methods. 

 



 

 

1.  บทนํา 
 

 อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือนในปจจุบัน
เปนอุตสาหกรรมเ พ่ือการสงออกและการบริโภค
ภายในประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง 
ส า เ ห ตุ ห น่ึ ง เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย ประกอบกับการพัฒนาดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคุณภาพสินคา จนเปนอุตสาหกรรมที่
ไดรับการยอมรับในตลาดโลก 
 อุตสาหกรรมนี้ถือเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญ
อยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากประเทศไทย
ต้ังอยูในแหลงวัตถุดิบไมที่สําคัญ โดยเฉพาะไมยางพารา
ที่มีมากเปนอันดับ 2 ของโลก (กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2548)  นอกจากน้ี อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนยัง
เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานฝมือเปนจํานวนมาก 
จึ ง ถือได ว าอุตสาหกรรมไมและ เครื่ อง เ รือนเปน
อุตสาหกรรมที่สามารถนําทรัพยากรของประเทศมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและ
แรงงาน     
 สินคาเครื่องเรือนและของตกแตงบาน เปน
อุตสาหกรรมแฟช่ันที่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบตามวิถี
ชีวิตความเปนอยู (Life Style) ของแตละบุคคล โดย
เปล่ียนแปลงตาม แนวโนมของความนิยม ในแตละป 
และรสนิยมสวนบุคคล  สงผลทําใหอุตสาหกรรมไมและ
เครื่ อง เรือนจํ า เปนตองมีการแขงขันในการสร าง
เอกลักษณของตนเองใหสามารถเจาะกลุมลูกคาในระดับ
ตางๆ  ได   อีกทั้งในการแขงขันในปจจุบันเปนการ
แขงขันในตลาดการคาเสรีทําใหตองคํานึงถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ  ทั้งในดานคุณภาพ การสรางสรรคแปลกใหม 
และราคา   นอกจากน้ีในเรื่องของตนทุนนับวาเปนสวน
ที่มีความสําคัญโดยเฉพาะทางดานโลจิสติกสของ
อุตสาหกรรมนั้นตองพยายามควบคุมใหอยูในระดับตํ่า
ดวย (Bowersox, 2002) 
 

2.  ทฤษฎี และการดําเนินการ 
 

 โซอุปทานในความหมายของ ของ  Supply 
Chain Council (2005)  ไดใหความหมายของ  โซอุปทาน  
คือ   การบริหารแบบเชิงกลยุทธ  ที่คํ า นึง ถึงความ
เก่ียวเนื่องหรือความสัมพันธกันแบบบูรณาการ ของ
หนวยงาน  หรือแผนกภายในองคกร    และคูค าที่
เก่ียวของ  ไมวาจะเปนลูกคาหรือซัพพลายเออรในโซ
อุปทาน โดยมีจุดประสงคที่จะนําสงสินคาหรือบริการ 
ตามความตองการของผูบริโภคใหดีที่สุด ไมวาจะเปนใน
เรื่องของเวลา ราคา หรือคุณภาพ   โดยจะบริหารจัดการ
ในเรื่องของขอมูลที่ เ ก่ียวของกับการดําเนินการของ
องคกร และคูคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ขจัดความลาชาในการทําธุรกิจกรรมตางๆ  รวมถึงการ
ขจัดปญหาในการสงหรือรับมอบสินคาและบริการท่ีมี
ผ ลม าจ ากระบบการจั ดก า รด านก า ร เ งิ นที่ ไ ม มี
ประสิทธิภาพ  โดยอาจกลาวไดวาเปนการบริหารจัดการ
ต้ังแตตนนํ้าหรือแหลงวัตถุดิบในการผลิตช้ินสวนตาง ๆ 
ปอนเขาโรงงาน จนถึงปลายนํ้าหรือมือผูบริโภค 
 
2.1  องคประกอบหลักของโซอุปทาน    
กตัญู  หิรัญญสมบูรณ, (2001) 
1. เครือขายของผูขาย  (Supplier Network)   
ประกอบดวยกลุมผูจัดหารวัตถุดิบทั้งจากภายในและ
ภายนอกธุรกิจซึ่งเสนอวัตถุดิบและช้ินสวนตลอดจนการ
บริการใหแกองคกรธุรกิจ กิจกรรมหลักของเครือขาย
ของผูจัดหาวัตถุดิบ คือ การสงวัตถุดิบและช้ินสวนเขาสู
กระบวนการผลิตซึ่งเรียกวา Physical Supply  หรือ  
Inbound Logistics  ความรับผิดชอบของเครือขายผูจัดหา
วัตถุดิบน้ีจะครอบคลุมเรื่องการจัดซื้อ และการจัดเก็บ
รักษาวัตถุดิบหรือช้ินสวน โดยใชทรัพยากรขององคกร
ธุรกิจที่มีอยูใหคุมคาที่สุด 
 
 



 

 

2. หนวยการผลิต  (Manufacturing)  เปน
กระบวนการในการผลิตที่จะเปล่ียนวัตถุดิบหรือช้ินสวน
ใหเปนสินคาสําเร็จรูปได กระบวนการน้ีเปนความ
รับผิดชอบของฝายผลิตในธุรกิจที่จะทําการวางแผน จัด
ตารางการผลิตและปฏิบัติการสนับสนุนการดําเนินการ
ผลิตต้ังแตเวลาที่นําวัตถุดิบเขามาในกระบวนการผลิตจน
เสร็จเปนสินคาสําเร็จรูป โดยความชวยเหลือแตละสวน
งานของการผลิตในดานการวางแผนและการควบคุม
กระบวนการ  การจัดการระบบสินคาคงคลัง   การ
วางแผนการผลิตรวม  การวางแผนกําลังการผลิตและการ
บริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
 
 

3. เครือขายลูกคา (Customer Network)  เปนกลุม
ของผูที่อยูในชองทางการจําหนายสินคา  นับต้ังแต
นายหนา ตัวแทนจําหนาย ผูคาสง ผูคาปลีกที่รับสินคาตอ
จากผูผลิตไปขายตอ  ตลอดจนผูใชรายสุดทายซึ่งเปนผูฃ
ซื้อสินคาไปใช เครือขายของลูกคาน้ีเปนความรับผิดชอบ
ของฝายกระจายสินคา (Outbound Logistics) ที่จะจัดการ
ใหสินคาถึงมือลูกคาตามที่ลูกคาคาดหวัง กิจกรรมการ
พยากรณการผลิต  การ เ ก็บสินค าสํ า เร็ จรูปไว ใน
คลังสินคา การบรรจุหีบหอ การขนสง การใหขอมูล
ขาวสาร การรับประกันและการบริการลูกคา โดยรักษา
ระดับตนทุนการจัดการกิจกรรมเหลาน้ีไวใหอยูในระดับ
ที่ตํ่าที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1   โซอุปทานของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
ขอมูลจาก   การดัดแปลงความสัมพันธของโซอุปทานอุตสาหกรรม  (กตัญู  หิรัญญสมบูรณ,  2001) 

 
2.2   การประเมินการจัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรม
ไมและเคร่ืองเรือน ดวยแบบจําลองการพัฒนาโซอุปทาน 
Supply Chain Operation Reference : SCOR Model 
 องคประกอบของโซอุปทาน 5   สวน ที่
สําคัญ คือ การวางแผน, การจัดหาแหลงวัตถุดิบ, การ
ผ ลิตการจั ดส ง  และการส งคื น  ที่ ต อ ง กํ าหนด
กระบวนการใหเกิดความสอดคลองกัน ในแตละสวน
จะมีขอบขายที่ตองดําเนินการ ดังน้ี  

1.  การวางแผน  (Plan) 

จะเปนสวนที่เก่ียวของกับการวางแผนในดานอุปสงค
และอุปทาน  มีสิ่งที่ตองจัดการประกอบดวย  การ
ประเมินความสามารถของแหลงวัตถุดิบ, การรวบรวม
และจัดลําดับความสําคัญในขอกําหนดความตองการ, 
การวางแผนดานสินคาคงคลัง, ความตองการในการ
กระจายสินคา, การผลิต, วัตถุดิบและการกําหนดกําลัง
การผลิตโดยรวมของผลิตภัณฑ และชองทางตางๆ  



 

 

2.  การจัดหาแหลงวัตถุดิบ (Source) 

เปนสวนที่ดําเนินการจัดการดานการจัดหาวัตถุดิบ 
แล ะ แหล ง ป อ น วั ต ถุ ดิ บ เ ข า สู ร ะบบก า ร ผ ลิ ต 
ประกอบดวย การจัดหาแหลงปอนวัตถุดิบและวัตถุดิบ 
จะเก่ียวของกับการรับวัตถุดิบ, การตรวจสอบ, การเก็บ
รักษา และการจายวัตถุดิบเขาสูระบบการผลิต  
 

3.  การผลิต  (Make) 
การผลิต เปนสวนที่จัดการในสวนการปฏิบัติงานของระบบ
การผลิต มีองคประกอบดังนี้ ระบบการดําเนินการผลิต จะ
เกี่ยวของกับการรองขอหรือเบิกวัตถุดิบ, การรับวัตถุดิบ, 
การผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ, การบรรจุ, การเก็บ
รักษา และการส่ังจายผลิตภัณฑ  
 

4.  การจัดสง  (Deliver) 

เปนสวนที่จัดการในการตอบสนองตอคําสั่งซื้อจาก
ลู ก ค า  แล ะก า ร จั ด ส ง ม อบผ ลิ ต ภัณฑ สู ลู ก ค า 
ประกอบดวยองคประกอบดังน้ี การจัดการคําสั่งซื้อ 
ประกอบดวยกระบวนการในการปอนคําสั่งซื้อ, การ
จัดทําเอกสารเสนอราคา  

 

5.   การสง - รับคืน (Return) 
เปนสวนที่จัดการในการสง-รับคืนผลิตภัณฑจากลูกคา 
ประกอบดวยองคประกอบดังน้ี การดูแลการจัดสง
สินคาประเภทตาง ๆ กลับเพ่ือรอการดําเนินการสินคา
รวมถึงสินคาที่มีปญหาดานคุณภาพ, สินคาเพ่ือการ
ซอมบํารุง, สินคาที่ไดจัดสงไวเกิน รวมถึงการ
ตรวจสอบภาพของสินคา, อนุมัติการจัดสงกลับ,  การ
จัดการขนสงสินคากลับ, การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เก่ียวของ,  การเคล่ือนยายสินคา และกาจัดการทําลาย
สินคา 
 

3.  ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหกลยุทธในการดําเนินงานของ
อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ดานกลยุทธในการบอก
ตําแหนงทางธุรกิจ และกลยุทธในการผลิต     ทั้งน้ีผล
การวิเคราะหในแตละ กลยุทธจะนํามาวิเคราะหในสวน
ของ SCOR Process  และ SCOR Matrix   
 
 

ตารางที่ 1.1    ลักษณะการผลิตเฟอรนิเจอรของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

ลักษณะการผลิต จํานวนบริษัท รอยละ 
การรับจางผลิตตามแบบท่ีลูกคากําหนด   
(OEM : Original Equipment Manufacturing) 

28 87.5 

การผลิตที่ผูผลิตเปนผูออกแบบเอง     
(ODM :  Original Design  Manufacturing) 

23 71.9 

การผลิตสินคาที่มีตรายี่หอเปนของตนเอง   
(OBM : Original Brand  Manufacturing) 

14 43.8 

 
 
 
 
 



 

 

ลักษณะดานการผลิตเฟอรนิเจอรของอุตสาหกรรมไม
และเคร่ืองเรือน โดยสวนใหญของกลุมตัวอยางจะเปน
ลักษณะการรับจางผลิตตามแบบท่ีลูกคากําหนด (OEM : 
Original Equipment Manufacturing)  และเปนลักษณะที่
ผูผลิตเปนผูออกแบบเอง (ODM :  Original Design  
Manufacturing) มีจํานวนนอยรายมากที่ขึ้นมาในระดับ
เปนลักษณะที่ผลิตสินคาที่มีตรายี่หอเปนของตนเอง  

(OBM : Original Brand  Manufacturing)  และทําการ
แยกกลุมตัวอยางมี ลักษณะการผลิตควบคูกันมากจะเปน
ลักษณะการรับจางผลิตตามแบบท่ีลูกคากําหนด (OEM : 
Original Equipment Manufacturing) ควบคูกับเปน
ลักษณะที่ผูผลิตเปนผูออกแบบเอง (ODM :  Original 
Design  Manufacturing)  

 
 

ตารางที่ 1.2  การบริหารดานโซอุปทานของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนจําแนกตามลักษณะการผลิต  SCOR Process 
 

การดําเนินงาน 
OEM ODM OBM 

MEAN SD 
เรียง   

 สําดับ 
MEAN SD 

เรียง       
สําดับ 

MEAN SD 
เรียง   
สําดับ 

SCOR Process          
การวางแผน   4.23 0.593 3 4.18 0.679 2 4.06 0.756 3 
การจัดหาแหลงวัตถุดิบ  4.27 0.618 1 4.28 0.892 1 4.16 0.806 2 
การผลิตสินคา  4.23 0.799 3 4.16 0.892 3 4.20 1.041 1 
การจัดสงสินคา 4.24 0.761 2 4.14 0.808 4 3.99 0.999 4 
การรับคืนและแกไข 4.05 0.786 4 3.91 0.897 5 3.64 1.041 5 

SCOR Metrics          
ความนาเช่ือถือ 3.89 0.743 2 4.04 0.787 1 3.81 0.792 2 
การตอบสนอง 3.82 0.983 3 3.91 1.083 3 3.50 1.160 3 
ความยืดหยุน 3.82 0.983 3 3.91 1.125 3 3.50 1.225 3 
ตนทุน 3.79 1.022 4 3.78 1.260 4 3.43 1.453 4 
สินทรัพย 3.96 0.952 1 3.99 0.630 2 3.93 0.968 1 

 
เมื่อจําแนกอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนตามลักษณะ
การผลิตพบวา การบริหารดานโซอุปทานดาน SCOR 
Process  ของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนที่มีลักษณะ
การผลิตแบบ OEM  ใหความสําคัญมากที่สุดในสอง
ลําดับแรก คือ  การจัดหาวัตถุดิบ  และการจัดสงสินคา  
ตามลําดับ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการผลิต 
แบบ ODM  ใหความสําคัญมากที่สุดในสองลําดับแรก 
คือ  การจัดหาวัตถุดิบ และการวางแผน ตามลําดับ  และ

อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนที่มีลักษณะการผลิต
แบบ OBM ใหความสําคัญมากที่สุดในสองลําดับแรกคือ 
การผลิต และการจัดหาวัตถุดิบ   ตามลําดับ  
 

สําหรับการบริหารดานโซอุปทานดาน SCOR Matrix  
ของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนที่มีลักษณะการผลิต
แบบ OEM  มีการดําเนินงานมากที่สุดในสองลําดับแรก 
คือ   ดานสินทรัพย   และความนาเช่ือถือ  ตามลําดับ 
ลักษณะการผลิตแบบODM  มีการดําเนินงานมากที่สุด



 

 

ในสองลําดับแรก คือ  ดานความนาเช่ือถือ และดาน
สินทรัพย   ตามลําดับ และลักษณะการผลิตแบบOBM  มี
การดําเนินงานมากท่ีสุดในสองลําดับแรก คือ  ดาน
สินทรัพย และดานความ นาเช่ือถือ ตามลําดับ 
ผลการศึกษาโดยนํา SCOR Process  การวัด
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานทางดานโซอุปทานของ
อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  โดยกลุมตัวอยางไดให
ความสําคัญของการดําเนินงานดานการวางแผน (Plan) 
และการจัดหาแหลงวัตถุดิบ (Source) มีความสําคัญมาก
ที่สุด  ในดานการวางแผนกลุมตัวอยางใหความสําคัญใน
เรื่องของการวางแผนกระบวนการวางแผนการจัดสง
สินคา (Plan Deliver) ใหกับลูกคาเปนเรื่องที่สําคัญมาก 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Korrakot  และ Dario 
(2003), เน่ืองจากอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนไทย
โดยสวนใหญจะผลิตตามคําสั่งซื้อจากลูกคา หากผลิต
แลวไมสามารถจัดสงสินคาไดทันตามที่ลูกคาตองการ
ยอมสงผลกระทบถึงการดําเนินงานในภาพรวมของ
อุตสาหกรรม 
 
สวนในดานของการจัดหาแหลงวัตถุดิบ (Source)  ใน
เรื่องของการคัดเลือกผูจัดหาวัตถุดิบและตกลงทําสัญญา
เรื่องราคา และเง่ือนไขตางๆ  ซึ่งมีความสอดคลองกับ 
แผนกลยุทธรายสาขา กระทรวงอุตสาหกรรม, (2547)  
ผลิตภาพตํ่า มีของเสียและการสิ้นเปลืองสูง มีตนทุนตอ
หนวยสูงกวาคูแขง ทําใหขาดความไดเปรียบในการ
แขงขัน  เน่ืองจากกระบวนการแปรรูปไม (เล่ือยไม) 
ร วม ท้ั ง ก ร ะบวนก า รผ ลิ ต เ ค ร่ื อ ง เ รื อ น  ยั ง ไ ม มี
ประสิทธิภาพเท าที่ ควร  มีสัดสวนการสูญเสียสู ง 
นอกจากน้ีตนทุนดานการขนสงเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งในสวน
ของ วัต ถุ ดิบและการส งสินค าไปยั งต า งประ เทศ 
โดยเฉพาะในสวนขั้นตอนการดําเนินงานของทาเรือมี
ความลาชาและมีอัตราคาบริการสูง สงผลใหตนทุนตอ
หนวยสูงกวาคูแขงขัน และขาดความไดเปรียบในการ
แขงขัน  

ผลการศึกษาโดยนํา SCOR Metrics   เพ่ือสะทอนใหเห็น
ถึงลักษณะที่สําคัญของโซอุปทานอุตสาหกรรมไมและ
เครื่องเรือน  ซึ่งครอบคลุม  5  ดาน ถือวาเปนสวนที่
สํ าคัญในการเ ช่ือมโยง    กับกลยุทธ  และเปนการ
เปรียบเทียบสถานะปจจุบันกับตําแหนงทางการแขงขัน
ของใหอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ผลการศึกษา
พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานสินทรัพย ใน
เรื่องของการเก็บขอมูล มูลคาของวัตถุดิบที่เก็บไวใน
คลังสินคา ซึ่งสอดคลองกับ SCOR Process ที่ให
ความสําคัญในเรื่องการจัดหาแหลงวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิต และงานวิจัยของ Stank et al.(2001b)   ให
ความสําคัญในเรื่องของขอมูลการจัดเก็บวัตถุดินเปน
เรื่องที่สําคัญมาก   และอีกสาเหตุหน่ึงก็คือ จากไมเน้ือ
แข็งเพ่ือใชทําเคร่ืองเรือนสวนใหญตองยังพ่ึงพาการ
นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งจะเปนการเพ่ิมภาระตนทุน
และลดขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
จ ากการศึ กษาการจั ดก ารโซ อุ ปทานของ

อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนของประเทศไทยได
สรุปผลและขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
1.  การศึกษาตลาดใหถองแท  มีความสําคัญไมยิ่งหยอน
กวาการลดตนทุนการผลิต เพ่ือใหสามารถแขงขันไดโดย
ไมลดคุณภาพ ควบคูไปกับการออกแบบที่ตองรูแนวโนม 

(TREND)  ตามท่ีตลาดตองการ  รวมท้ังการเรียนรูที่จะ
ถอดแบบใหเร็วเพราะเฟอรนิเจอรคือ แฟช่ัน  หากตาม
แนวโนมแฟช่ันทัน หมายถึงกําไรตามมาตฐานที่ควร
ไดรับ  เพราะสตอกจะหมดพอดี เมื่ อสินค าตกรุน  

ตลอดจนการบริหารจัดการดวย Supply Chain  ต้ังแตการ
จัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการสงมอบสินคาใหกับลูกคา 
 

 2.  การใหบริการหลังการขาย ผูประกอบการควรให
ความสําคัญตอการบริการหลังการขายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใหคํ าแนะนําลูกค าในเรื่องการถอดประกอบ
เฟอรนิเจอรอยางถูกวิธ ีเพ่ือสรางความประทับใจ 



 

 

3.  การปรับโครงสรางทางธุรกิจ   ในปจจุบันธุรกิจ
เฟอรนิเจอรมีการแขงขันสูงทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดโลก   ดังน้ัน  แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันจึงควรมีการรวมมือและแบงงานกันทําใน
ระหวางผูประกอบการ เพ่ือลดการแขงขันภายในประเทศ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตโดยผูประกอบการ
รายใหญเปนผูทําการตลาดในตางประเทศ รวมถึงเปนผู
ประกอบและจัดสงสินคา ในขณะที่ผูประกอบการราย
กลางและรายเล็กมักจะเปนผูผลิตสินคาในแตสวนตามท่ี
ตนมีความถนัด 
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