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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกจังหวัดล าปาง

การศึกษาคร้ังนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามกิต าแหน่งเจ้าของกิจการจ านวน 

8 รายโดย ใช้เคร่ืองมือในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ แบบ Semi-Structured  interview โดยมีกรอบค าถามคือ  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค (PEST Analysis) การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) และกลยุทธ์ระดับหนา้ที่ธุรกิจ 

(Business Functional Strategies) ของผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกจังหวัดล าปาง ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากค าถาม 

บทสัมภาษณ์จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยการจ าแนกและ

จัดระบบข้อมูลเพื่อน าไปวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า สามารถจ าแนกผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกเซรามิกจังหวัดล าปางจ านวน 8 ราย 

ออกเป็น 3 กลุ่มคอื กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเนน้ตลาดส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเนน้ตลาดในประเทศและมียอดขายเติบโต 

และกลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขายทรงตัว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค (PEST Analysis) 

ท้ัง 3 กลุ่มได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) จุดแข็งของผู้ประกอบการของตกแต่ง 

เซรามิกจังหวัดล าปางคือมคีวามสามารถในการออกแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์ มเีทคนิคเฉพาะตัวและสามารถออกแบบให้

ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ จุดออ่นของผู้ประกอบการเซรามิคคือขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ   

ABSTRACT  

 The research aimed to study on operations of decorative ceramic entrepreneurs in Lampang province.  

According to the concept of PEST Analysis, SWOT Analysis and Business Functional Strategies. The sample of the study 

consisted of 8 owners decorative ceramic entrepreneurs. The data were collected by interview using Semi-Structured  

interview questionnaire. The data analyzed by using Qualitative Analysis technical and Content Analysis. 

 The result of study showed that the sample of 8 decorative ceramic entrepreneurs in Lampang province have 

3 groups by marketing segmentation  group are an exporter- entrepreneurs , an active- local market entrepreneurs 

and non- active local market entrepreneurs.  The PEST Analysis are effect different result to decorative ceramic 
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entrepreneurs.  The SWOT Analysis shown strengths factors are technical of design product and weaknesses factors 

are lack of worker. 

บทน า 

 จังหวัดล าปางมีจ านวนผู้ผลิตเซรามิกในพื้นท่ีประมาณ 300ราย เป็นจ านวนกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ผลิต 

เซรามิกท้ังประเทศ ประกอบด้วยผู้ผลิตขนาดใหญ่ท่ีมีคนงานมากกว่า 1,000 คนไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กในระดับ

ครัวเรือนท่ีมีลูกจ้างเพยีง 1-2 คน เป็นสถานประกอบการมอีายุประกอบการตัง้แต ่1 ถึงเกือบ 50 ปี สินค้าท่ีผลิตต้ังแต่งาน

เซรามิกเพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง เคร่ืองสุขภัณฑ์ ลูกกรงแก้ว หรือ ลูกถ้วยไฟฟ้า ไปจนถึงเคร่ืองใช้บนโต๊ะ

อาหาร ของช าร่วยเคร่ืองประดับและตกแต่งบ้านตลอดจนงานศลิปะต่างๆ สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นได้ประมาณ 5-6 พันล้าน

บาท (วไิลพร พิมพา และอรชร มณสีงฆ์, 2558: ออนไลน์) อุตสาหกรรมเซรามิก สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดล าปาง

รองจากถ่ านหินและปูนซี เมนต์   อุตสาหกรรมเซรามิก ได้ประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ท่ีสู งขึ้นและ  

การแย่งตลาดจากคู่แข่งใหม่จากต่างประเทศ  ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องลดก าลังการผลิตหรือปิดกิจการลงจาก 

(พัฒนา “ล าปางเมืองเซรามิก”..., 2559: ออนไลน์)  ภาพรวมของอุตสาหกรรมเซรามิกเรียกได้ว่าเกือบจะถึงทางตันจาก

เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย ตลาดต่างประเทศซบเซามาหลายปีและตลาดในประเทศก็ทรงตัวเพราะก าลังซื้อลดลง

อุตสาหกรรมเซรามิกมีเร่ืองการตลาดเป็นจุดอ่อนท่ีส าคัญนอกจากนี้ยังมีปัญหาท่ีต้องเผชิญอยู่ท้ังปัญหาต้นทุนวัตถุดิบท่ี

ปรับราคาสูงขึ้น และขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ (รวมพลังกู้วิกฤตเซรามิก…, 2559: ออนไลน์)  จากการสัมภาษณ์นายก

สมาคมเคร่ืองป้ันดินเผาล าปางพบว่า อุตสาหกรรมเซรามิกยังสามารถเติบโตได้เนื่องจากเป็นสินค้าหัตถอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสวยงามเป็นท่ีชื่นชอบของผู้บริโภค  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการด าเนินงานของผู้ประกอบการของ

ตกแต่งเซรามิกจังหวัดล าปาง  เพื่อน าเสนอแนวทางกลยุทธ์ธุรกิจระดับหน้าท่ี (Business Functional Strategies) ให้

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดล าปางได้น าไปใช้วางแผนในการปรับตัว ปรับทิศทางในการพัฒนาธุรกิจ

ตอ่ไป  

แนวคดิและทฤษฎี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค   

สาคร สุขศรีวงศ์  (2557, น. 61-63) ได้กล่าวสรุปว่า สภาพแวดล้อมมหภาค คือ สภาพแวดล้อมท่ัวไปท่ีส่งผล

กระทบโดยรวมต่อองค์กรทุกแห่งในสังคมหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบเพียงเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

เพียงองค์กรเดียวเท่านั้นสภาพแวดล้อมประเภทนี้ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย (Political & 

Legal) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic) สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) สภาพแวดล้อม

ทางเทคโนโลย ี(Technology) และ สภาพแวดลอ้มระหว่างประเทศ (International) 
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การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis)  

 สาคร สุขศรีวงศ์ (2557, น. 66) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มขององค์กรในลักษณะต่างๆ 4 ประการ ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

และอุปสรรค (Threat) ขององค์กร 

 กลยุทธ์ระดับหน้าที่องค์กร (Functional Level Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ท่ีหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร

สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร ในองค์กรธุรกิจท่ัวไปกลยุทธ์ระดับหน้าท่ีองค์กรครอบคลุมหน้าท่ีภายใน

องค์กรธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่ การเงิน การผลิต การตลาด การวิจัยและพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

และการบริหารระบบสารสนเทศ เป็นต้น (สาคร สุขศรีวงศ,์ 2557, น. 243) 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1.ขอบเขตการศกึษา 

  1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

   เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค (PEST Analysis)  

การวเิคราะห์สวอท (SWOT Analysis) และกลยุทธ์ระดับหนา้ที่ธุรกิจ (Business Functional Strategies)  

  1.2 ขอบเขตประชากร 

  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกจังหวัดล าปาง ท่ีเป็นสมาชิกสมาคม

เครื่องป้ันดนิเผาจังหวัดล าปาง จ านวนสมาชกิ  69 ราย การเก็บรวมรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูล

จากเจ้าของกิจการโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบ Semi-Structured  interview โดยมีการก าหนดกรอบค าถามให้สอดคล้อง

กับขอบเขตการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ ค าถามแบบสัมภาษณ ์แบบ Semi-Structured interview 

 2.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากค าถาม บทสัมภาษณ์โดยวิธี Semi-Structured interview จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูลแบบอ้างอิงกรอบทฤษฎี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค (PEST Analysis) การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) และกลยุทธ์ระดับหนา้ที่ธุรกิจ 

(Business Functional Strategies) เพื่อน าไปวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการศึกษาการ 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามกิจังหวัดล าปางจ านวน 8 ราย 

กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 8 ราย ผู้ศึกษาพบวา่ สามารถน ามาจัดแบ่งกลุม่เพื่อศึกษาหาผลการศึกษาโดยแยกวเิคราะห์

จากกลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการได้ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดส่งออก  ได้แก่  บริษัท เอส พี เซรามิค  
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คอลเลคชั่น จ ากัด และ บริษัท ธนบดีเดคอร์ เซรามิค จ ากัด กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขาย

เติบโต ได้แก่  โรงงานอารมณ์ดินสตูดิโอ  โรงงานนาปางคูณเซรามิค และ โรงงานวังแคว้งเซรามิค คราฟท์  

กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเนน้ตลาดในประเทศและมียอดขายทรงตัว ได้แก่  โรงงานจิวเฮงเซรามคิ บริษัท วุฒชิัยเซรามิค จ ากัด 

และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสวนเซรามิค  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค (PEST Analysis) 

ผู้ประกอบการท้ัง 3 กลุ่มได้รับผลกระทบแตกตา่งกันไป ผลกระทบจากการเมอืงพบวา่ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้น

ตลาดสง่ออกได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าส่ง กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเนน้ตลาดในประเทศ

และมียอดขายเติบโตผู้ประกอบการ 2 ใน 3 รายไม่ได้รับผลกระทบ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมี

ยอดขายทรงตัวผู้ประกอบการ 2 ใน 3 รายได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าและการปรับ

ราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดส่งออกได้รับผู้ประกอบการ  

1 ใน 2 รายได้ผลกระทบจากเหตุการณล์ูกค้าหลักสียชวีติลงและเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยท้ังในสหรัฐอเมริกาและยุโรป กลุ่ม

ผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขายเติบโตผู้ประกอบการ 2 ใน 3 รายไม่ได้รับผลกระทบ และกลุ่ม

ผู้ประกอบการท่ีเนน้ตลาดในประเทศและมียอดขายทรงตัว ผู้ประกอบการ  2 ใน 3 รายได้รับผลกระทบจากการท่ีผู้บริโภค

มีก าลังซื้อลดลง ผลกระทบจากสังคมและวัฒนธรรมพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดส่งออก ผู้ประกอบการท้ัง  

2 ราย ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมี

ยอดขายเติบโต ผู้ประกอบการ รายได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือและวิถีชีวิตของผู้บริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขายทรงตัว ผู้ประกอบการ 2 ใน 3 รายได้ 

รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ ผลกระทบจากเทคโนโลยีพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาด

ส่งออกผู้ประกอบการท้ัง 2 ราย ได้รับผลกระทบจากคู่แข่งขันท่ีน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนการผลิต  

กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดประเทศและมียอดขายเติบโต และผู้ประกอบการ2 ใน 3 รายไม่ได้รับผลกระทบ  

และผู้ประกอบการ 1 ใน 3 รายได้รับผลกระทบคือได้ลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นจากช่องทางการติดต่อออนไลน์ 

เชน่เดียวกับกลุ่มผู้ประกอบการท่ีเนน้ตลาดประเทศและมียอดขายทรงตัว 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สวอท (SWOT  Analysis) 

จุดแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกกลุ่มท่ีเน้นตลาดส่งออกคือมีความสามารถในการออกแบบ

สินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ มชีอ่งทางการตลาดท่ีหลากหลาย ตลอดจนมปีระสบการณ์ช่ือเสียง จุดแข็งของกลุม่ผู้ประกอบการ

ของตกแต่งเซรามกิกลุ่มท่ีเน้นตลาดในประเทศและมยีอดขายเติบโตคือ สินค้ามีรูปแบบท่ีมีความโดดเด่น มีความสามารถ

ในการออกแบบท่ีหลากหลายท้ัง จุดแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการของตกแต่งเซรา    มิกกลุ่มท่ีเน้นตลาดในประเทศและมี

ยอดขายทรงตัวคือ มีฝีมือในการผลิตสินค้าท่ีเป็นงานศิลปะท่ีมีความโดดเด่น สามารถผลิตตามแบบท่ีลูกค้าต้องการได้ 

และมีฐานลูกค้าท่ีซื้อขายกันมานานจุดอ่อนพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกกลุ่มท่ีเน้นตลาดส่งออกคือ  

มีปัญหาด้านการผลิต และขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ กลุ่มผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกกลุ่มท่ีเน้นตลาดใน

ประเทศและมียอดขายเติบโตคือ มีของเสียในการผลิตมากและขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ  กลุ่มผู้ประกอบการของ

ตกแต่งเซรามิกท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขายทรงตัวคือ ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือและการผลิตมีก าลัง  
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การผลิตจ ากัด  โอกาสพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกกลุ่มท่ีเน้นตลาดส่งออกคือ ได้รับการส่งเสริมจาก

หนว่ยงานภาครัฐและได้ร่วมทุนกับบริษัทฯท่ีมีศักยภาพ กลุ่มผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามกิกลุ่มท่ีเน้นตลาดในประเทศ

และมียอดขายเติบโตคือ ได้ลูกค้ารายใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขาย

ทรงตัวคือ ได้รับรองผลิตภัณฑ์และจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อุปสรรคพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการของ

ตกแต่งเซรามิกกลุ่มท่ีเน้นตลาดส่งออกคือ จากนโยบายของภาครัฐท่ีไม่มีความแน่นอน คู่แข่งขันท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตท่ี

ล้ าหน้ากว่าและ ถูกกีดกันทางการค้า กลุ่มผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกกลุ่มท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขาย

เติบโตคือ นโยบายของภาครัฐที่ไม่มีแน่นอน และมีคู่แข่งขันรายใหม ่กลุ่มผู้ประกอบการของตกแตง่เซรามกิท่ีเน้นตลาดใน

ประเทศและมียอดขายทรงตัวคอื นโยบายของภาครัฐที่ไมม่คีวามแนน่อน 

     ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ธุรกิจ (Business Functional Strategies) 

      4.1 กลยุทธ์การตลาด 

     ผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดส่งออกใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์เป็นหลักในการแบ่งส่วนตลาดร่วมกับเกณฑ์

ประชากรศาสตร์ การเลือกตลาดเป้าหมายเป็นการตลาดมุ่งเน้นเฉพาะส่วน มีแบรนด์เป็นของตน ก าหนดต าแหน่งตลาด

ตามคุณภาพและราคา ผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขายเติบโตใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์เป็นหลัก  

ในการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายเป็นการตลาดมุ่งเน้น ผู้ประกอบการ 2 ใน 3 รายมีแบรนด์เป็นของตน 

ก าหนดต าแหน่งตลาดตามคุณภาพและราคา ผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขายทรงตัวใช้เกณฑ์

ภูมิศาสตร์เป็นหลักในการแบ่งส่วนตลาด  ผู้ประกอบการ 2 ใน 3 รายมีแบรนด์เป็นของตนเอง ก าหนดต าแหน่งตลาดคือ

ก าหนดต าแหนง่ตามคุณภาพและราคา ราคาสูงคุณภาพดี 

       4.2 กลยุทธ์การผลิตและด าเนินการ 

     กลุ่มผู้ประกอบท่ีเน้นตลาดส่งออก มีการวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต มีการปรับปรุงระบบการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีแผนกควบคุมคุณภาพสินค้าและประกันคุณภาพสินค้า  มีการวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบปริมาณของ

เสียในการผลิต 5% – 15% กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขายเตบิโต ผู้ประกอบการผลิตสินค้าตาม

ค าสั่งซื้อของลูกค้า  มีการวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ มีของเสียในการผลิตไม่เกิน 10% กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดใน

ประเทศและมียอดขายทรงตัว ผู้ประกอบการมีการวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบและวางแผนการผลิต ไม่ มีของเสียในการผลิต

ประมาณ 5%-20%   

     4.3 กลยุทธ์การเงิน 

    กลุ่มผู้ประกอบท่ีเน้นตลาดส่งออกมีโครงสร้างเงินทุนมีการกู้ยืม 20%และส่วนของเจ้าของ 80% 

ผู้ประกอบการ มนีโยบายให้เครดิตลูกค้าประจ า และมีการใชเ้ครดิตเจ้าหนี้การค้ามีการรับช าระเงินสกุลตา่งประเทศโดยมี

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มีการวางแผนการใช้งบประมาณทางการเงิน มีการจัดท างบการเงินและได้มี

การน าไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขายเติบโต  

ผู้ประกอบการมีโครงสร้างเงินทุนท่ีแตกต่างกันผู้ประกอบการ 2 ใน 3 รายมีนโยบายให้เครดิตลูกหนี้ท่ีเป็นลูกค้าประจ า 

และไมใ่ชเ้ครดิตเจ้าหนี้การคา้ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเนน้ตลาดในประเทศและมียอดขายทรงตัว ผู้ประกอบการ 2 ใน 3 ราย
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มีโครงสร้างเงินทุนมีการกู้ยืม 20%และส่วนของเจ้าของ 80% ไม่มีนโยบายให้เครดิตลูกหนี้ และไม่ใช้เครดิตเจ้าหนี้การคา้ 

ผู้ประกอบการ 2 ใน 3 รายมกีารจัดท างบการเงิน แต่ไม่ได้มกีารน าไปใช้ในการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนนิงาน  

       4.4 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

       กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดส่งออกม ีมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน การสรรหาบุคลากรใช้การสรรหา

จากแหล่งภายในและภายนอกองค์กรโดย มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานจ่ายค่าตอบแทนจ่ายตามค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าและมีสวัสดิการ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมี

ยอดขายเตบิโตมปัีญหาขาดแคลนแรงงาน และ มีการประเมินผลการปฏบัิตงิานของพนักงาน ผู้ประกอบการ 2 ใน 3 รายมี

การสรรหาบุคลากรใชก้ารสรรหาจากแหลง่ภายนอกองคก์ร และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จ่ายค่าตอบแทนตาม

ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ผู้ประกอบการ 2 ใน 3 ราย มีสวัสดิการเพิ่มเติมแตกต่าง กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศ

และมียอดขายทรงตัว มปัีญหาขาดแคลนแรงงาน และ มกีารประเมินผลการปฏบัิตงิานของพนักงาน  การสรรหาบุคลากร

ใชก้ารสรรหาจากแหล่งภายนอกองค์กร มกีารฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจ่ายคา่ตอบแทนตามค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าและ

มสีวัสดกิาร   

       4.5 กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา 

     กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดส่งออกมีการศึกษางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานของ

ภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมยีอดขายเติบโต ศกึษางานวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการศึกษา

ด้วยตนเองจากข้อมูลระบบออนไลน์  กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและมียอดขายทรงตัว ศึกษางานวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑโ์ดยการศกึษาดว้ยตนเองร่วมกับลูกค้า  

       4.6 กลยุทธ์ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ 

     กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดส่งออก น าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการท างานของกิจการคือช่วยใน

การจัดการด้านเอกสาร มีการน าเอาโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วย คือ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมบริหาร  

สต๊อคสินค้า โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมการบันทึกการลงเวลาท างาน และโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์  มีเว็บไซด์

และชอ่งทางติดตอ่ออนไลน์) กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเนน้ตลาดในประเทศและมียอดขายเติบโต และกลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้น

ตลาดในประเทศและมียอดขายทรงตัว ผู้ประกอบการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการท างานของกิจการคือ แต่ไม่ได้

น าเอาโปรแกรมส าเร็จรูปมาชว่ยใชง้าน มีเว็บไซด์และชอ่งทางติดตอ่ออนไลน์ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามกิจังหวัดล าปาง 

กลุ่มผู้ประกอบการของตกแต่งเซรามิกท่ีเน้นตลาดส่งออกเห็นว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสมาคม

เคร่ืองป้ันดินเผา ควรจัดอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการในด้านต่างๆให้มากขึ้น จัดกิจกรรมเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่ม

สมาชิกและ ควรมีการทุ่มเทท างานอย่างจริงจังเพื่อผลประโยชน์แก่สร้างการรับรู้ในเร่ืองคุณค่าเซรามิกแก่ผู้บริโภค  

และขยายตลาดหากลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดในประเทศและยอดขายเติบโตเห็นว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และสมาคมเคร่ืองป้ันดินเผาควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเร่ืองคุณค่าเซรามิกแก่ผู้บริโภคและพัฒนากลยุทธ์

การตลาดให้ผู้ประกอบการ  กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเนน้ตลาดในประเทศและยอดขายทรงตัวเห็นว่าหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
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สมาคมเครื่องป้ันดินเผา ควรประชาสัมพันธ์สร้างคุณค่าสินค้าเซรามิกให้แพร่หลาย เปิดตลาดกลุ่มลูกค้าใหม ่ตลอดจนให้

ความรู้และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ  

 

อภิปรายผล 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค สอดคล้องกับผลการศึกษาของแพรวตา แพงแสน (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง 

กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิก :กรณีศึกษา บริษัท รอยัล  

ปอร์ซเลน จ ากัด(มหาชน)  

การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของแพรวตา แพงแสน (2553) ท่ีศึกษา

เร่ือง กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิก :กรณีศึกษา บริษัท  

รอยัล ปอร์ซเลน จ ากัด(มหาชน)  

กลยุทธ์ระดับหน้าที่องค์กร (Functional Level Strategy) 

กลยุทธ์การตลาดสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภาภรณ์ถุงจันทร์ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดท่ีมี

ผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดล าปางและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

วลัยลักษณ์ แซ่อ่อง (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ 

ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมจ าหน่ายกระเบื้องเซรามิก กรณีศึกษา บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จ ากัด 

(มหาชน) 

กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินการสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (2552, น. 10-12)  

ท่ีได้กล่าวว่า Zero Inventory การท าให้สินค้าคงคลังเป็นศูนย์ การจัดการสินค้าคงคลังได้แก่ สต๊อกวัตถุดิบ  สต๊อกวัสดุ

สิน้เปลอืงต่างๆ และ สตอ๊กสนิค้า เนื่องจากการมีสต๊อกสินคา้เป็นจ านวนมากนัน้ท าให้องค์กรเสี่ยงต่อการแบกรับกับภาวะ 

Dead Stock 

กลยุทธ์ด้านการเงิน สอดคล้องกับแนวคิดของอนิวัช แก้วจ านงค์ (2555, น. 148) ท่ีได้กล่าวว่า การจัดการ

การเงินเป็นวิธีการในการก าหนดทรัพยากรด้านเงินทุนท่ีต้องใช้ในการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ การวาง

ระบบข้อมูล การตัดสินใจลงทุนและการวางแผนเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและต้นทุนของเงินเพื่อการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์

สูงสุดซึ่งต้นทุนของเงิน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดของสาคร สุขศรีวงศ ์(2557, น. 282-283) ที่ได้กลา่วสรุปไว้

วา่การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญประการหนึ่งซึ่งจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ ผู้บริหารควรให้

ความสนใจกับขั้นตอนต่างๆในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยไม่ได้มองเพียงว่าเป็นภาระหน้าท่ีของฝ่ายบุคคล

เท่านัน้ ขั้นตอนต่างๆในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา 

  สอดคล้องกับแนวคิดของพิบูล ทีปะปาล (2551, น. 208) ท่ีกล่าวว่า การมุ่งเน้นการท าวิจัยและพัฒนา  

เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจะแตกต่างกันมากในแต่ละบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การแข่งขันของ

บริษัทเป็นส าคัญ  

 การจัดการระบบสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม (2553, น. 129) ท่ีกล่าวสรุปไว้ว่า 

ฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์เป็นระบบท่ีสนับสนุนในการตัดสินใจ การจัดการระบบข้อมูลท่ีดีและมีการจัดระบบข้อมูลได้

อย่างเป็นระบบและมีความสมบูรณ์แบบสามารถช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงานภายในองค์กร 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบการควรศึกษาเพิ่มเติมกลยุทธ์การผลิตและการด าเนินการน าหลักการในเร่ืองของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ (Product Design)  เพื่อให้เกิดความสูญเสียในการผลิตน้อยท่ีสุด และ หลักการจัดการด้านคุณภาพ  

(Quality Management) ซึ่งจะช่วยลดของเสียและต้นทุนในการผลิตสินค้าและผู้ประกอบการควรให้ความสนใจในด้านการ

ท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยให้กิจการได้มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ออกสู่ตลาดซึ่งใช้เป็นกลยุทธ์ 

ในการแข่งขันได้ ผู้ประกอบการควรน ากลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจมาปรับใช้ในกิจการ เนื่องจากผู้ประกอบการมีค าสั่งซื้อ

สินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ติดปัญหาเร่ืองก าลังการผลิตท่ีมีจ ากัด  การร่วมกันเป็นพันธมิตรจะสามารถช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการผลิตและการแข่งขันได้ 
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