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บทคัดย่อ
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษา ปัญหา และกาหนดกล ยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์
การตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตจาหน่ายกระเบื้องเซรา
มิก กรณีศึกษา บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน ) นี้มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาดังนี้ คือ 1.เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระเบื้
อง
เซรามิคในประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ยืนยันปัญหาของบริษัท ไทย- เยอรมัน เซรามิค
อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) 3.เพื่อศึกษากาหนดกลยุทธ์ธุรกิ จ และกลยุทธ์การตลาดให้แก่บริษัท
ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน ) โดยมี ระเบียบวิธีการศึกษา ข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและลูกค้าของบริษัท และข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลจากเอกสารทางราชการ
เช่น สานักงานเศรษกิจอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมเซรามิกไทย ศูนย์กลาง
ข้อมูลจากลงทุน ศึกษาจากบทความวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมทั้ง Website ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นทา การวิเคราะห์สถานการณ์ อุตสาหกรรมผลิตจาหน่ายกระเบื้องเซรามิก ใน
ประเทศไทย วิเคราะห์สถานการณ์ทางการแข่งขัน ตลอดจนการกาหนดกลยุทธ์การปรับตัวทาง
การตลาดของอุตสาหกรรม ผลิตจาหน่ายกระเบื้องเซรามิก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และ

จ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย SWOT Analysis, Five Forces Model, TOWS matrix ทั้งนี้
เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้ตั้งไว้
ผลการศึกษาทาให้ทราบว่า อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกของประเทศไทยนั้นยังมี
ศักยภาพในการเจริญเติบโตได้อีก แต่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงภายในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรา
มิก โดยเฉพาะกระเบื้องเซรามิกราคาถูกที่นาเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าประเทศ
ไทยส่งผลให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการในไทยที่มิอาจต่อสู้กับการแข่งขันทางด้านราคาทา
ให้การแข่งขันนั้นมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น บวกกับราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบางตัวมีราคาที่
สูงขึ้นส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบบางตัวต้องนาเข้าจากต่างประเทศ รวมถึง
สินค้าของบริษัทไม่ได้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันมากนัก ทาให้รายได้ของบริษัทนั้นลดลง จาก
สาเหตุดังกล่าวทางเลือกและแนวทาง เลือกกลยุทธ์ คือ การใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต โดยการ
พัฒนาตลาด (Market Development Strategy) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการ
ดาเนินธุรกิจผลิตจาหน่ายกระเบื้องเซรามิก โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคและ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทาให้บริษัทมียอดขายเพิ่มสูงขึ้น แนวโน้ม
กระเบื้ องเซรามิกที่มีขนาดใหญ่เริ่มกลายเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทจึงควรผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และกลยุทธ์การเจริญเติบโตนี้ควรมี
การวางแผน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆในตลาด
อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกในยุคปัจจุบัน

กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองในครั้งนี้ สาเร็จลุล่ว งไปด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ด้วย
ความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล อาจารย์ที่ปรึกษาที่ ให้ความกรุณาแนะนา ตรวจ
ตราแก้ไ ขเนื้อ หา ตลอดจนให้กาลังใจในการทาสารนิพนธ์ นอกจากนี้ขอขอบคุณ อาจารย์
ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ และอาจารย์ ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ ที่ กรุณารับเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการในการสอบรายงานการค้นคว้า ด้วยตนเองนี้ ที่มีส่วนร่วนในการให้ความช่วยเหลือ ให้
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทาให้การค้นคว้า ด้วยตนเองฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดังนั้นทางผู้จัดทาขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ที่ให้การสนับสนุนในการมาศึกษาต่อระดับปริญญา
โท และขอบคุณเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆน้องๆที่ศึกษาในหลักสูตร CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทยทุกท่าน ที่เป็นกาลังใจ และให้คาเสนอแนะ
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ในการศึกษาปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทาให้ผู้ศึกษาสามารถนาความรู้มาใช้จนทาการศึกษาค้นคว้าได้สาเร็จ
ลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับท่านที่
สนใจเพื่อนาไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต
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บทที่ 1
บทนา
1.1 องค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร
บริษัท ไทย เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ 2512 ร่วมกับบริษัท Agrob
Alla Genbaud ผู้ผลิตเซรามิคชั้นนาของเยอรมัน เป็นบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิครายแรกใน
ประเทศไทย ในระยะแรก TGCI ได้ศึกษาค้น คว้า และพัฒนา เทคโนโลยีการผลิต เช่น ระบบ
การผลิตแบบ Mono Fast Firing System ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มกาลังการผลิตของบริษัทอีกด้วย
สิบปีต่อมา จากการที่บริษัทได้มีการ พัฒนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และขยายกาลังการ
ผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
TGCI ได้เปลี่ยนชื่อการค้าจาก
“AGROB” มาเป็น “CAMPANA” และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ผันกิจการสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการตอบรับพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ในปี พ .ศ. 2536 TGCI ได้ย้ายโรงงานจากรังสิตไปยั งทาเลใหม่ บนพื้นที่ 200 ไร่
(ปัจจุบันมีขนาด 2,044 ไร่) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งสามารถอานวย
ความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงาน และจัดส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
โรงงานแห่งใหม่ สามารถนาเทคโนโลยีเครื่องจักร และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อ ใช้ในการ
ควบคุมการผลิตทั้งหมดได้ในปี พ.ศ. 2545 ด้วยศักยภาพในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ บริษัท
เป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิครายใหญ่รายหนึ่ง ในด้านปริมาณการผลิต
ปัจจุบัน TGCI เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิค รายหนึ่ง ที่มีกาลังการผลิตวัน
ละ 120,000 ตารางเมตร บริษัท TGCI ได้มีการขยายตลาดสู่ต่างประเทศอีกด้วย ซึ่ง ร้อยละ 90
เป็นการจาหน่ายภายในประเทศ และอีกร้อยละ 10 นาส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ได้ ตั้งโชว์รูม 1 แห่งในกรุ งเทพฯ และ 14 แห่งในจังหวัด
ใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก ลาพูน ขอนแก่น กาฬสินธ์ นครราชศรี
มา อุดรธานี อุบลราชธานี มหาสารคาม สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน ) และ
ชลบุรี (พัทยา)
เป้าหมายการบริหารงาน
1.ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2.รักษาเสถียรภาพทางด้านราคาและเพิ่มปริมาณขาย
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3.พัฒนาพนักงานและระบบการจัดการ
4.การพัฒนาอย่างยั่งยืน : ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยในการใช้งานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมเซรามิก
สถานการณ์ ของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย อุตสาหกรรมเซรามิก เป็น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย เป็นแหล่งสร้างอาชีพของคนในท้องถิ่น และจ้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยและนาเงินตราเข้าประเทศจากการส่งออก แหล่งผลิต
อุตสาหกรรมเซรามิกส่วนใหญ่ตั้งกระจายอยู่ใ นจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดลาปาง เชียงใหม่
สระบุรี สมุทรสาคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น
อุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การแพทย์และรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้น
ได้จาแนก ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรา มิก ตามลักษณะประเภทของการใช้งานได้ 5
ประเภท และในงานวิจัยนี้จึงเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิก ประเภทกระเบื้องปู
พื้น-บุผนัง ซึ่งตรงกับบริษัทที่ผู้วิจัยทาการศึกษา
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก
1. กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง
2. เครื่องสุขภัณฑ์
3. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
4. ของชาร่วยและเครื่องประดับ
5. ลูกถ้วยไฟฟ้า
ทั้งนี้ ได้นาเสนอเกี่ยวกับ สถานการณ์อุตสาหกรรมเซรามิก ของประเทศไทย ในประเด็น
สถานการณ์ด้านการผลิต สถานการณ์ด้าน การตลาดอาทิ การส่งออก และการนาเข้า รวมทั้ง
มาตรการที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซรามิก ปัญหา และแนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรม
เซรามิก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(1) สถานการณ์ด้านการผลิต
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ การผลิตเซรามิก ไตรมาสที่ 2 ปี 2553 กระเบื้องปู
พื้น บุผนัง มีปริมาณผลิต 41.84 ล้านตารางเมตร เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และระยะเดียวกั น
ของปีก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.16 และ 11.03 ตามลาดับ สาหรับเครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณผลิต
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1.67 ล้านชิ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ลดลง ร้อยละ 3.51 แต่เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี
ก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.46 ซึ่งการผลิตเซรามิกที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง ป็นการผลิตเพื่อส่งออก
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 การผลิตเซรามิกเพิ่มขึ้น โดยการผลิตกระเบื้องปูพื้น บุ
ผนัง มีปริมาณ 80.53 ล้านตารางเมตร และการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณ 3.41 ล้านชิ้น เมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.86 และ 21.49 ตามลาดับ เนื่องจากในช่ วง
ต้น ปีจะเป็ น ช่วงฤดูกาลขาย ประกอบกับมีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์จานวนมากให้ทันก่อนที่
มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2553 ทาให้มีการผลิตเพื่อรองรับ
ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น
สาหรับการผลิต ถ้าพิจารณาจากลักษณะการลงทุน และสัดส่วนก ารใช้วัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมเซรามิกไทย พบว่าส่วนใหญ่ยังคงใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากกว่า ร้อยละ 60
และลักษณะการลงทุนอุตสาหกรรมยังคงใช้ทุนและเทคโนโลยี สูง ดังรายละเอียดของแต่ละ
ประเภทผลิตภัณฑ์ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การผลิตและจาหน่ายเซรามิกในประเทศ
การผลิต
กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง
(ตารางเมตร)
เครื่องสุขภัณฑ์ (ชิ้น)
การจาหน่าย
กระเบื้องปูพื้น บุผนัง
(ตารางเมตร)
เครื่องสุขภัณฑ์ (ชิ้น)

ปี 2549
143,820,741
8,278,734
157,163,701
4,712,974

ไตรมาส
1/2553

ไตรมาส
2/2553

38,685,048

41,841,180

5,807,458

1,735,751

1,674,792

147,305,300 150,825,458 147,160,708

42,651,492

42,446,491

1,162,249

1,062,549

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

135,828,958 139,669,995 142,002,877
8,197,938

4,480,043

8,305,693

4,460,023

3,891,664

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 2 ลักษณะการลงทุน และสัดส่วนการใช้วัตถุดิบของอุตสาหกรรมเซรามิกไทย
ประเภทผลิตภัณฑ์
กระเบื้องเซรามิก
สุขภัณฑ์
เครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหาร
ของชาร่วย และ
เครื่องประดับ
ลูกถ้วยไฟฟ้า

ลักษณะการลงทุนอุตสาหกรรม
ใช้ทุนและเทคโนโลยีสงู การตลาดขึ้นอยู่กับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ใช้ทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น ตลาดขึ้นกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีขนาดกลางและขนาดย่อมใช้แรงงานเข้มข้น
ตลาดส่งออกมีศักยภาพสูง
มีขนาดย่อม ใช้แรงงานเข้มข้น และมีการแข่งขัน
ด้านการออกแบบ
ใช้เทคโนโลยีสูง และตลาดขึ้นอยู่กับกิจการ
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ (ร้อยละ)
ในประเทศ
ต่างประเทศ รวม
62

38

100

74

26

100

78

22

100

71

29

100

98

2

100

ที่มา: ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(2) สถานการณ์ด้านการตลาด
ตลาดในประเทศ
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ การจาหน่ายเซรามิก ไตรมาสที่ 2 ปี 2553 กระเบื้อง
ปูพื้น บุผนัง มีปริมาณจาหน่าย 42.45 ล้านตารางเมตร และเครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณจาหน่าย
1.06 ล้านชิ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ลดลง ร้อยละ 0.40 และ 8.58 ตามลาดับ เนื่องจากเป็น
ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน และเกิดความไม่สงบทางการเมือง จึงทาให้ผู้บริโภค
ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน ส่งผลให้อานาจในการตัดสินใจซื้อลดลง แต่เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อน การจาหน่ายกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ
14.89 และ 14.15 ตามลาดับ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ใน
ประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากปีก่อน
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 การจาหน่ายเซรามิกเพิ่มขึ้น โดยการจาหน่าย กระเบื้องปู
พื้นบุผนัง มีปริมาณ 85.06 ล้านตารางเมตร และการจาหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณ 2.22
ล้านชิ้น เมื่อเทียบ กับระยะเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.81 และ 16.94 ตามลาดับ ซึ่ง
เป็นไปตามการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับมีการ
เร่งโอนกรรมสิทธิ์จานวนมากให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2553 จึงทาให้มีความต้องการใช้เซรา
มิกในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
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(3) สถานการณ์ด้านการส่งออก
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก ไตรมาสที่ 2 ปี 2553
มีมูลค่ารวม 141.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ลดลงร้อยละ 1.33 โดย
ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่ ของชาร่วยเครื่องประดับ ลูกถ้วยไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์
เซรามิกอื่นๆ แต่เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.90 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น บุผนัง เครื่ องสุขภัณฑ์
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และลูกถ้วยไฟฟ้า
การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกจะส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน
เยอรมนี เกาหลีใต้ และประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2553 มีมูลค่ารวม 283.90 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.76 ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว โดยผลิตภัณฑ์เซรา
มิกเกือบทุกผลิตภัณฑ์มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ยกเว้น ของชาร่วยเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์เซรา
มิกอื่นๆ ที่มีการส่งออกลดลงในตลาดหลักทั้งสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น
ตารางที่ 3 มูลค่าการส่งออกเซรามิกของไทย 5 ประเภทหลัก ปี 2549 – 2553 (ม.ค.-มิ.ย)
รายการ
กระเบื้องปูพื้น บุผนัง
เครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
ของชาร่วยและเครื่องประดับ
ลูกถ้วยไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ
รวมทั้งหมด
อัตราการขยายตัวทั้งหมด (ร้อยละ)

ปี 2549
102.12
121.19
171.97
28.38
23.27
222.75
669.68

ปี 2550

ปี 2551

108.64
142.31
188.38
34.52
23.47
402.06

126.98
139.32
167.97
30.35
26.81
463.49

899.36
34.30

954.92
6.18

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ไตรมาส ไตรมาส
ปี 2552
1/2553
2/2553
32.43
33.88
119.00
26.33
27.43
98.52
124.43
32.71
33.39
23.23
5.60
4.47
22.46
7.91
7.24
150.59
37.92
34.32
142.90
141.00
538.23
-43.64

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ตลาดส่งออกเซรามิกของไทย ในปี 2550 (ม.ค.ส.ค.) พบว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ไทยส่งออกมากที่สุด คือ 8,087.7 ล้านบาท และเมื่อเทียบ
กับมูลค่าการส่งออกในปี 2549 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน พบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.1
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ในขณะที่ตลาดส่งออก อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป นั้น ลดลงดังแสดงใน ตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 ตลาดส่งออกเซรามิกของไทย ปี 2546 – 2550 (ม.ค.-ส.ค.)

อาเซียน

มูลค่า ร้อยละ
2,087.3
3.3

มูลค่า
ร้อยละ
2,109.1
1.0

มูลค่า
ร้อยละ
1,678.8 -16.0

มูลค่า : ล้านบาท
ปี 2550
ปี 2549
(ม.ค.- ส.ค.)
มูลค่า
ร้อยละ มูลค่า
2,574.8 45.4
1,678.8

ญี่ปุ่น

5,025.6

6.3

4,243.4 -15.5

8,087.7

15.2

7,714.5

58.1

8,087.7

สหรัฐอเมริกา

5,140.3

-1.9

5,119.0

-0.4

3,504.6

-8.9

6,109.4

31.1

3,504.6

สหภาพยุโรป

5,777.6

14.6

5,564.6

-3.6

3,345.9 -28.7

4,298.5

8.4

3,345.9

อื่นๆ

3,802.9

0.2

4,696.4

23.4

3,073.2 114.9

4,812.7 -52.3

3,073.2

21,833.7

4.8

21,732.5

-0.4

ตลาด
ส่งออก

มูลค่ารวม

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

19,690.2

16.7

25,509.9

0.5

19,690.2

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
(4) สถานการณ์ด้านการนาเข้า
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ การนาเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกส่วนใหญ่จะนาเข้าจาก
ประเทศจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินโดนีเซีย โดยการนาเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิก ไตรมาส
ที่ 2 ปี 2553 มีมูลค่า 80.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ลดลง ร้อยละ 5.13
แต่เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 55.81 สาหรับการนาเข้าผลิตภัณฑ์
เซรามิก ในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 มีมูลค่า 165.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.49 ซึ่งการนาเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิก สาหรับใช้ตาม
ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะนาเข้าจากญี่ปุ่น และมาเลเซีย และการนาเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิก อื่น
จะนาเข้ากระเบื้องปูพื้น บุผนัง ที่มีราคาถูกจากจีน โดยการนาเข้ากระเบื้องปูพื้น บุผนัง จะมี
สัดส่วนถึง ร้อยละ 71 ของการนาเข้าในหมวดผลิตภัณฑ์เซรามิก อื่น
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ตารางที่ 5 มูลค่าการนาเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิก ปี 2549 – 2553 (ม.ค.-มิ.ย)
ผลิตภัณฑ์

ปี 2549

ผลิตภัณฑ์เซรามิกสาหรับใช้ตาม
ห้องปฏิบัติการ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ผลิตภัณฑ์เซรามิก อื่น
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
รวมนาเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิก
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

57.60

107.49
165.09

ปี 2550

ปี 2551

66.29

99.77

15.09
124.20
15.50
190.49
15.39

50.51
165.57
33.31
265.34
39.29

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ไตรมาส ไตรมาส
ปี 2552
1/2553
2/2553
31.81
26.39
53.36
-46.52
161.09
-2.71
214.45
-19.18

53.35

54.40

85.16

80.79

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ตารางที่ 6 ประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่งของผลิตภัณฑ์เซรามิกแต่ละประเภท
ผลิตภัณฑ์
กระเบื้องเซรามิก
เครื่องสุขภัณฑ์

ประเทศคู่คา้
สหรัฐอเมริกา กัมพูชา ออสเตรเลีย ลาว พม่า
สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน

เครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหาร

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน
อิตาลี ญี่ปุ่น

ของชาร่วยและ
เครื่องประดับ

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน สหราช
อาณาจักร

ลูกถ้วยไฟฟ้า

มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อิสราเอล

ประเทศคู่แข่ง
จีน อินโดนีเซีย สเปน
มาเลเซีย
จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น
อินโดนีเซียสหราช
อาณาจักร
จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม
อิตาลี
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ไต้หวัน

ที่มา : ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(5) มาตรการ
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอประเด็นมาตรการต่างๆ ที่มีผล ต่อ
อุตสาหกรรมเซรามิก อาทิ มาตรการทางการค้า มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรการ
การติดตามดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิช ย์ มาตรการภาษี และมาตรการต่างประเทศ
ดังนี้
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มาตรการทางการค้า
การส่งออก : ประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกของไทย ได้มีการกาหนดมาตรฐาน
ปริมาณสารตะกั่วและสารแคดเมียมที่สกัดได้จากภาชนะบรรจุและต้องแนบหนังสือรับรอง
สุขอนามัย (Health Certificate) ประกอบการนาเข้าทุกครั้ง
การนาเข้า : ควบคุมโดยประกาศกระทรวงเศรษฐกิ จ เรื่อง การนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2508 ไม่อนุญาตให้นาภาชนะกระเบื้องเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
บริโภคที่อาจมีสารตะกั่วละลายออกมาได้มากเกินกว่า 2 มิลลิลิตรต่อความจุหนึ่ งลิตร เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA จากการลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศ
ออสเตรเลีย ทาให้อุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น บุผนังของไทย อาจจะสามารถส่งออกไปยัง
ประเทศออสเตรเลียได้มากขึ้น เนื่องจากมีการยกเลิกภาษีนาเข้าประเภทเซรามิก แต่ผลจากการ
ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับป ระเทศ จีน ก็ทาให้มีกระเบื้องจากประเทศจีนเข้ามาใน
ประเทศไทยเป็นจานวนมากเช่นกัน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สานักงานมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กาหนดมาตรฐานเซรามิกเป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถขอให้รับรองและแสดงเครื่องหมาย มอก. ให้เป็นที่เชื่อถือด้านคุณภาพแก่ผู้บริโภคได้
มาตรการการติดตามดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ควร ทาให้การปรับราคาสินค้าอยู่ภายใต้
การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจจะทาให้การขึ้นราคาสินค้าทาได้ไม่ง่ายนัก
มาตรการภาษี
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการกาหนดกาแพงภาษี
สาหรับกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ โดยกาหนดภาษีนาเข้าไว้ถึงร้อยละ
30 สาหรับสมาชิกองค์กรการค้าโลก (WTO) และข้อตกลงอัตราภาษีศุลกากร พิเศษที่เท่ ากัน
(CEPT) กาหนดภาษีนาเข้าร้อยละ 5 ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 อัตราภาษีนาเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกไทยตามข้อตกลง WTO และ CEPT
สินค้า
กระเบื้องปูพื้น บุผนัง
เครื่องสุขภัณฑ์
ของชาร่วยและเครื่องประดับ
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
ลูกถ้วยไฟฟ้า

เรียกเก็บจริง
(ร้อยละ)
30
30
30
30
3 - 10

WTO
(ร้อยละ)
30
30
30
30
ไม่มีข้อผูกพัน

CEPT
(ร้อยละ)
5
5
5
5
ไม่มีข้อผูกพัน

ที่มา : กรมศุลกากร

มาตรการต่างประเทศ
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์
อินโดนีเซีย - เรียกเก็บอากร Safeguard สินค้ากระเบื้องเซรามิก เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน กาหนดระยะเวลา 3 ปี โดยในปีที่ 1-3 เก็บในอัตรา 1,600 1,400 และ 1,200 รูเปีย /
กิโลกรัม ตามลาดับ สาหรับในปีที่ 1 ประเทศไทยได้รับการยกเว้นการเก็บอากรดังกล่าวตั้งแต่ 4
มกราคม 2549
อียิปต์ - เรียกเก็บอากร AD สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารอัตรา 2,438 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
ฟิลิปปินส์ - เรียกเก็บอากร Safeguard สินค้ากระเบื้องปูพื้น อัตรา 2.80เปโซ/ตัน
(6) ปัญหาต่างๆในอุตสาหกรรมเซรามิก
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า
 วัตถุดิบมีคุณภาพไม่สม่าเสมอ มีแหล่งแร่ในเชิงพาณิชย์มากแต่ไม่สามารถนา
ออกมาใช้ได้เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 ภาษีนาเข้าวัตถุดิบ โดยเฉพาะ สี เคมีภัณฑ์ และพลังงานก๊าซ ไฟฟ้ามีราคาสูง
เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง
 ขาดบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความชานาญในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 การผลิตส่วนใหญ่ลอกเลียนแบบ
กัน ไม่มีการออกแบบและเครื่องหมายเป็ขนองตนเอง
ส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตให้กับบริษัทจากต่างประเทศ ทาให้มีตลาดค่อนข้างจากัด
 ประเทศคู่ค้า กาหนดคุณภาพมาตรฐานสินค้าแตกต่างกัน
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(7) แนวทางการพัฒนา
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอแนวทางไว้ดังนี้
 ภาครัฐควรกาหนดพื้นที่เพื่ อการสงวนอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรแร่
อย่างชัดเจน
 พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยคานึงถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้
มาตรฐานสากล
 พัฒนาบุคลากร โดยจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆในการ
ผลิตเพื่อนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
 เข้าร่ว มงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้น
 พัฒนาตราสินค้าหรือ Brand Name ของตนเอง ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของเซรามิกไทย
สรุป
ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ การแข่งขันของตลาดเซรามิกในประเทศมีการ
แข่งขันที่รุนแรงทั้งจากสินค้าที่ ผลิตในประเทศและสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้
ผู้ประกอบการหลายรายต้องใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วยดีไซน์
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิต ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาดให้กับสินค้า
สาหรับการผลิตและจา หน่ายเซรามิก ในปี 2553 มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่อยู่ในระยะเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับในปี 2553
เป็นช่วงที่งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตามโครงการไทยเข้มแข็งน่าจะเริ่มเกิดผล
ในทางปฏิบัติซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และทาให้ประชาชนมีกาลัง
ซื้อเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก ในปี 2552 จะเห็นได้ว่าได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และลุกลามไปยังสหภาพยุโรป ทาให้ภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณ ฑ์เซรามิกทุกผลิตภัณฑ์ลดลงในตลาดหลัก
ทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นสาหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก ในปี 2553 มี
แนวโน้มทรงตัว เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดหลักที่สาคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และญี่ปุ่น ยังไม่สามารถขยายตัวได้มากนัก
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ตารางที่ 8 โครงสร้างต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก
องค์ประกอบ
1.วัตถุดิบ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
2.พลังงาน
3.แรงงาน
4.ค่าเสื่อมราคา
5.อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
58
33
11
12
14
6
10
100

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาห กรรม (ตารางที่ 8) ระบุว่าองค์ประกอบที่สาคัญของต้นทุน
การผลิตกระเบื้องเซรามิก ได้แก่ วัตถุดิบ พลังงาน แรงงาน ค่าเสื่อมราคา และองค์ประกอบอื่นๆ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ววัตถุดิบจะเป็นองค์ประกอบที่มีต้นทุนมากที่สุด โดยมีต้นทุน
ประมาณร้อยละ 50 ของโครงสร้างต้ นทุนการผลิต ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบจึงเป็นต้นทุนหลักของ
อุตสาหกรรมนี้ รองลงมาก็ได้แก่ต้นทุนค่าแรงงาน และต้นทุนพลังงานตามลาดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ไทย เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
ภาวะทางการผลิตและการตลาดของบริษัท ฯ
ตารางที่ 9 แสดงกาลังการผลิตของบริษัท
ปัจจุบันมีกาลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 70,000 ตารางเมตร/วัน
รายการ
กาลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : พัน ตรม.)
การใช้กาลังการผลิต (%)
ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : พัน ตรม.)
รวมมูลค่าการผลิต (ล้านบาท)
ที่มา : รายงานประจาปี 2552 ของบริษัท

กาลังการผลิต/ปี
20,000
75
15,063
1,491

12

หมายเหตุ : % การใช้กาลังผลิตจะพิจารณาจากกาลังผลิตผลิตภัณฑ์พื้นฐานซึ่งในการผลิตจริง
อาจมีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ใช้กาลังผลิตสูงกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ดังนั้นในบาง
กรณีปริมาณการผลิตที่ลดลงอาจไม่หมายความถึงการใช้กาลังผลิตน้อยลง

ลักษณะการประกอบธุรกิจขององค์กร
บริษัทไทย-เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท คือ
1.บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
ดาเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและกระเบื้องบุผนังชนิด
ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คัมพานา” (CAMPANA), และ “คาซา” (CASA)
2.นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ ก .ม. 92 อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เป็นโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อขายมูลค่าโครงการประมาณ 3,400 ล้านบาท ซึ่งมีเนื้อที่โครงการ
2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา และพื้นที่สาหรับจัดจาหน่าย 1,629 ไร่ 3 งาน 56.30 ตารางวา
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ตารางที่ 10 แสดงโครงสร้างรายได้รวมโดยแยกตามประเภทธุรกิจ
รายละเอียดการดาเนินการ
ประเภทธุรกิจ
กระเบื้องเซรามิก
นิคมอุตสาหกรรม
รวม

ปี 2552
ล้านบาท
%
1,821
100
1,821
100

ที่มา : รายงานประจาปี 2552 ของบริษัท

ปี 2551
ล้านบาท
%
1,496
97
39
3
1,535
100

ปี 2550
ล้านบาท
%
1,872
92
159
8
2,031
100
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ตารางที่ 11 แสดงมูลค่าการจาหน่ายกระเบื้องเซรามิกทั้งในและต่างประเทศ
ปี 2552
ล้านบาท
มูลค่าการจาหน่ายในประเทศ
1,626
มูลค่าการจาหน่ายต่างประเทศ
195
รวมมูลค่าการจาหน่ายทั้งสิ้น
1,821
อัตราเพิม่ (ลด) ของมูลค่าการจาหน่าย (%)
22
ที่มา : รายงานประจาปี 2552 ของบริษัท

ปี 2551
%
ล้านบาท
89
1,254
11
242
100
1,496
(20)

ปี 2550
%
ล้านบาท
84
1,644
16
228
100
1,872
(12)

%
88
12
100

จากตารางที่ 11 แสดงมูลค่าการจาหน่ายกระเบื้องเซรามิกทั้งในและต่างประเทศซึ่งใน
งานศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้ศึกษาจะเน้นศึกษาเฉพาะในส่วนของ การจาหน่ายกระเบื้องเซรามิก
ภายใน ประเทศ ของบริษัทเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกของบริษัท
ลักษณะผลิตภัณฑ์ มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ
1. กระเบื้องปูพื้น
ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตกระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถ
ใช้ได้ทั้งงานปู พื้นและบุผนัง เป็นกระเบื้องที่มีการดูดซึมน้าต่าที่เผาเพียงครั้งเดียว
(Single
Firing) คือ มีการปั๊มขึ้นรูปและนาไปเคลือบหน้ากระเบื้องแล้วจึงเผา
ทาให้มีความแข็งแรงทนทานกว่า
กระเบื้องบุผนัง นอกจากนี้กระเบื้องปูพื้นของ
“คัมพานา“ มีลักษณะของผิวเคลือบและลวดลา ยที่
หลากหลายเพื่อให้สามารถเลือกใช้ในสถานที่แตกต่างกันได้
กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบ
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คัมพานา (CAMPANA)” ได้แก่ ขนาด 20x20 ซม., 30x30
ซม. และ 40x40 ซม. โดยใช้ชื่อย่อของสินค้าเป็น CAMPANA
กระเบื้องตัดขอบ
กระเบื้องที่นามาทาการตัดขอบให้มีลักษณะเรียบ และสามารถใช้ได้ ทั้งภายนอก และ
ภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์บริษัท สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 13006 Class Blla เพิ่มการ
ควบคุมเป็นพิเศษ ในเรื่องของขนาดความโค้งเว้าขอบและระนาบ ผิวหน้ามีขนาด 96x585 มม.,
195x585 มม., 395x585 มม., 96x785 มม195x785 มม. และ 392x785มม.
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2. กระเบื้องบุผนัง
กระเบื้องบุผนังชนิดเคลือบของคัมพานา เป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสาหรับการใช้งาน
ภายในอาคารมีน้าหนักเบา เน้นการใช้งานที่เหมาะสมต่อการใช้งานบุผนัง กระเบื้องบุผนัง
ของคัมพานามีขนาด 20 x 25 ซม. และ 25 x 40 ซม.

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนร้อยละการจาหน่ายกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง

จากแผ่นภูมิที่ 1 ได้แสดงร้อยละของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทระหว่างกระเบื้อง
ปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง ซึ่งจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่มีร้อยละของการขายที่ดีกว่าคือ กระเบื้องปูพื้น
ซึ่งมีอยู่ถึงร้อยละ 60 และรองลงมาคือกระเบื้องบุผนัง ร้อยละ 40
ตารางที่ 12 แสดงความแตกต่างระหว่างกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง
กระเบื้องปูพื้น
กระเบื้องบุผนัง
มีน้าหนักเบา มีความพรุนตัวสูง
มีน้าหนักเบา มีความพรุนตัวสูง
มีความแข็งแรงปานกลาง
มีความแข็งแรงปานกลางจนถึงต่า
ขนาดกระเบื้องต้องมีความเที่ยงตรงมาก
ขนาดกระเบื้องต้องมีความเที่ยงตรงมาก
มีการหดตัวต่า
มีการหดตัวต่า
มีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้าต่าถึงปานกลาง (0-6%)
มีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้าสูง (15-22%)
สีเคลือบมีทั้งผิวมันและผิวด้าน
สีเคลือบมักเป็นผิวมัน
ที่มา : รายงานตามเอกสารแนวทางในการเลือกใช้กระเบื้องเซรามิกของ ดร .คชินท์ สายอินทวงศ์
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กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท
ลูกค้าส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 90 เป็นตัวแทนจาหน่ายของบริษัท ซึ่งซื้อสินค้าเป็น
ประจา เช่น บุญถาวร , โฮมโปร และแกรนโฮมมาร์ท จะมีเ พียงส่วนน้อยที่บริษัท จาหน่าย
โดยตรงให้แก่ลูกค้ารายย่อย และเจ้าของโครงการ
การจาหน่ายสินค้าของบริษัทที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 90 เป็นการจาหน่ายในประเทศ
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะส่งออกจาหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, เกาหลี, ไต้หวัน,
ศรีลังกา, ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในแถบอินโดจีนซึ่งบริษัทจะใช้ระบบการจาหน่ายผ่านตัวแทน
จาหน่ายที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นประจาในแต่ละประเทศ
สัดส่วนลูกค้าทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนของลูกค้าของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด
(มหาชน)

ที่มา : รายงานประจาปี 2552 ของบริษัท

การกาหนด Segmentation, Targeting และ Positioning (STP) ของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มของบริษัท
1.ลูกค้ากลุ่ม Business to Business (B2B) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งได้แก่
ตัวแทนจาหน่ายของบริษัท เช่น บุญถาวร, โฮมโปร และแกรนโฮมมาร์ท
Segmentation (การแบ่งส่วนตลาด)
การแบ่งส่วนตลาด ในส่วนตลาดองค์กร บริษัทได้ทาการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์
การแบ่งส่วนตามลักษณะภูมิศาสตร์ โดยแบ่งตามเขตในเมือง
เพื่อให้ได้ตัวแทนขายที่เป็น
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ศูนย์กลางในการขายและเพื่อตอบสนองความสะดวกของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการแบ่ง
ส่วนตลาดโดยใช้ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychographic segmentation) มาเป็นตัวแบ่งด้วยเช่นกัน
โดยแบ่งตามรูปแบบการดาเนินชีวิต (Life style) เช่น ลูกค้าที่เป็นตัวกลางในการขายสินค้า และ
ลูกค้าที่มีรูปแบบชีวิตที่ชอบต กแต่งบ้าน ชอบเดินซื้อ หา กระเบื้องเพื่อตกแต่งบ้านในบริเวณ
ต่างๆในเวลาว่าง เป็นต้น
Targeting (การเลือกตลาดเป้าหมาย)
การเลือกตลาดเป้าหมายจากการแบ่งส่วนตลาดในข้างต้นของบริษัท ซึ่งตลาดเป้าหมาย
ก็คือ ร้านค้าหรือห้างค้าขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เช่น โฮมโปร, บุญถาวร และโฮมมาร์ท เป็นต้น
ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดเป้าหมายที่สาคัญ เนื่องจากปัจจุบันทั้ง บุญถาวรและโฮมโปร จัดได้ว่าเป็น
สถานที่ที่มีลูกค้าให้ความสนใจเข้าไปเลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ที่มีครบวงจรมากและเป็น
สถานที่ที่ลูกค้าให้ความสนใจ
Positioning (การวางตาเหน่งทางการตลาด)
บริษัทได้วางตาเหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก ทั้งกระเบื้องปูพื้น
และบุผนัง ไว้ว่า “เป็นกระเบื้องประเภทเลียนแบบหินธรรมชาติ” โดยเน้นที่การพัฒนากระเบื้อง
ทุกๆแบบ ให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงธรรมชาติทั้งสีสันและลวดลาย
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และวางตาเหน่งสินค้าไว้ที่ราคาไม่สูง
2.ลูกค้ากลุ่ม Business to Customer (B2C) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเพียงส่วนน้อยเท่านั้นของ
บริษัทซึ่งได้แก่ ลูกค้ารายย่อย และเจ้าของโครงการ
Segmentation (การแบ่งส่วนตลาด)
การแบ่งส่วนตลาดในส่วนตลาดลูกค้า บริษัทได้ทาการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์การ
แบ่งส่วนตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) ตามเกณฑ์รายได้
(Income) ของธุรกิจ โดยแบ่งตามขนาดของธุรกิจ /โครงการ /ลูกค้ารายย่อยที่มีขนาดเล็กจนถึง
ใหญ่ รวมทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม
Targeting (การเลือกตลาดเป้าหมาย)
การเลือกตลาดเป้าหมายจากการแบ่งส่วนตลาดในข้างต้นของบริษัทโดยตลาดเป้าหมาย
ก็คือ ลูกค้ารายย่อยหรือโครงการต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็น
โครงการบ้านจัดสรรค์, คอนโดมิเนียม และบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
Positioning (การวางตาเหน่งทางการตลาด)
บริษัทได้วางตาเหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกใน ตลาด B2C นี้ไว้
เช่นเดียวกันกับในตลาด B2B ข้างต้น ทั้งกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ไว้ว่า “เป็นกระเบื้องประเภท
เลียนแบบหินธรรมชาติ” โดยเน้นที่การพัฒนากระเบื้องทุกๆแบบ ให้มีค วามเป็นธรรมชาติมาก
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ที่สุด ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงธรรมชาติทั้งสีสันและลวดลาย เพื่อให้
ต้องการของลูกค้าได้ และวางตาเหน่งสินค้าไว้ที่ราคาไม่สูง

สามารถตอบสนองความ

โดยในปัจจุบันบริษัท TGCI ได้เน้นการดาเนินธุรกิจในลักษณะของ Business to
Business (B2B) เพราะเนื่องจากว่าการผลิตสินค้าของบริษัทเน้นในลักษณะของการผลิตจานวน
มาก และราคาไม่แพงจึงต้องเน้นขายในปริมาณมากให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่
ที่มีศักยภาพในการขาย และสามารถกระจายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยได้อย่างทั่วถึง

ส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) มีคู่แข่งทางการค้าหลัก ๆ ใน
อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ระดับกลางถึงล่าง ประมาณ 3 รายใหญ่ คือ บริษัท ไดนาสตี้
เซรามิค จากัด (มหาชน ) ผู้ผลิต กระเบื้องไดนาสตี้ ,บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) ผู้ผลิต กระเบื้องดูราเกซ และบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ผู้ผลิตกระเบื้องอาร์ซีไอ
ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่เน้นศึกษาบริษัท อุตสาหกรรมเซรามิกไทย จากัด (มหาชน ) ผู้ผลิต
กระเบื้องคอตโต้ เนื่องจากเป็นบริษัทลูกของเครือซิเมนต์ไทย และเป็นกระเบื้องที่วางตาเหน่ง
อยู่ใน ระดับสูงถึงกลาง และบริษัท โสสุโก้ จากัด(มหาชน) ผู้ผลิตกระเบื้องโสสุโก้ ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยใน เครือ ซิเมนต์ไทย เช่นเดียวกันกับ บริษัทไทย- เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด
(มหาชน)
สัดส่วนยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทและบริษัทคู่แข่ง ปี 2552 มีดังนี้
1. บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) หรือ DCC
5,905.00 ล้านบาท
2. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด(มหาชน) หรือ UMI
2,134.98 ล้านบาท
3. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) หรือ TGCI
1,821.00 ล้านบาท
4. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) หรือ RCI
1,067.00 ล้านบาท
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แผนภูมิที่ 3 แสดงส่วนแบ่งการตลาดขององค์กรจากยอดขายรวมของบริษัท
หน่วยยอดขาย : ล้านบาท

ที่มา : รายงานประจาปี 2552 ของบริษัท

องค์กรอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้องดังนี้
ตามรายงานประจาปี 2552 ของบริษัทกล่าวว่า กระเบื้องเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้าง ดังนั้นภาวะการขยายตัวของตลาดจึงมักจะขนานไป
กับการลงทุนภาคการก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากในช่วง ปี 2545-2546 ซึ่งเป็น
ช่วงที่ภาครัฐใช้มาตราการด้านสินเชื่อ และปรับอัตราดอกเบี้ยลง เข้ามากระตุ้นการฟื้นตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อตลาดกระเบื้องเซรามิก โดยสามารถทาให้
ตลาดขยายตัวสูงถึง 20%
สาหรับการผลิตกระเบื้องเซรามิก ยังใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่ กา รผลิตจะใช้
พลังงานและแรงงานเป็นจานวนมาก และเป็นการผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ประเทศ และทดแทนการนาเข้า ต่อมาได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งออกและ
ทารายได้ให้กับประเทศสูงถึงปีละกว่า 20,000 ล้านบาท
อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และมีการจ้างแรงงานจานวนมากใน
กระบวนการผลิต อุตสาหกรรมเซรามิกที่ใช้ในงานก่อสร้างมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกระเบื้องเซรามิก
และกลุ่มสุขภัณฑ์ มีมูลค่าการผลิตประมาณ ร้อยละ 33 ของการผลิ ตเซรามิกทั้งหมด ซึ่งบริษัท
ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) จะเกี่ยวข้องในส่วนของ กลุ่มกระเบื้องเซรามิก
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สภาพการแข่งขันขององค์กร
การแข่งขันในภาพรวม
จากรายงานประจาปี 2552 ของบริษัทกล่าวว่า ในปี 2552 เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
เช่นวิกฤต ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้นทุนพลังงานที่ผันผวน ปัญหาทางการเมือง
ภายในประเทศ การชะลอตัวของภาค รวมกับการลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวจาก
ปัจจัยความไม่แน่ นอนโดยรวม
จากการสภาวะการแข่งขันต่างๆทาให้บริษัทต้องเตรียมรับมือกับปัจจัยความไม่แน่นอน
จากภายนอก โดยอาจจะมีการวางแผนในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท และการ
ลดพลังงานต่างๆในการผลิต และมีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ รวมทั้งบริษัทจะต้องมีการวางแผนการบริหารการเงินและ
สภาพคล่องเพื่อลดภาระหนี้ของบริษัท และเพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวตอบรับกับการแข่งขันที่
มีความรุนแรงได้
ประมาณการคู่แข่ง (รายชื่อคู่แข่งขันที่สาคัญ)
ตารางที่ 13 แสดงรายชื่อบริษัทคู่แข่งและตราสินค้า
รายชื่อบริษัท
คู่แข่งหลักในตลาดระดับกลาง-ล่าง
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
คู่แข่งทางอ้อมซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน
บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (มหาชน)

ตราสินค้า
ไดนาสตี้
ดูราเกซ
อาร์ซีไอ
โสสุโก้
คอตโต้

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม, www.industry.go.th

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่าคู่แข่งที่สาคัญของกระเบื้องคัมพานา คือ กระเบื้องได
นาสตี้ รองลงมาคือกระเบื้องดูราเกสและกระเบื้องอาร์ซีไอ ซึ่งถือได้ว่าทั้งสามบริษัทนี้เป็นผู้ผลิต
กระเบื้องเซรามิกในตลาดระดับกลาง-ล่าง เป็นคู่แข่งที่มีความสาคัญและสามารถผลิตกระเบื้องที่
มีคุณภาพและราคาไม่แพง ส่วนผู้ผลิตกระเบื้องโสสุโก้ กระเบื้องเซรามิกระดับกลาง และผู้ผลิต
กระเบื้องคอตโต้ กระเบื้องระดับสูงนั้นถือได้ว่าเป็นคู่แข่งทางอ้อมของกระเบื้องคัมพานา
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เนื่องจากวางตาแหน่งสินค้าไว้คนละระดับ และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัท
เช่นเดียวกันกับกระเบื้องคัมพานา

SCG

1.2 ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
จากปี พ.ศ.2536 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
มีการเจริญเติบโตและได้ขยายกาลังการผลิต โดยการใช้เงินลงทุนใน 2 ธุรกิจพร้อมๆกัน คือ
1.การพัฒนาการผลิตกระเบื้องแผ่นใหญ่ที่มีขนาด 30*60 และ 60*60 ตร.ม ซึ่งเป็น
ขนาดที่ไม่มีคู่แข่งทา จากการผลิตดังกล่าวทาให้บริษัทพบกับปัญหา การใช้เทคโนโลยีสูงในการ
ผลิต, การใช้ Know-how สูงและการขนส่งสินค้าที่มีโอกาสสูญเสียสูง
2.การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึ่งต้องใช้
การลงทุนที่สูง และทาให้บริษัทมีต้นทุนสูงด้วย
จากปัญหาจากการลงทุนใน 2 ธุรกิจพร้อมๆ กัน ผนวกกับปัญหาจากภายนอกที่มา
กระทบ เช่น การเข้ามาของกระเบื้องจากประเทศจีน ที่มีขนาดใหญ่และต้นทุนต่ากว่า , วิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 ทาให้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง, การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง และการ
ขาดการวางแผนที่ดีของภายในองค์กรเอง หลังจากปี 2540 เป็นต้นมา ส่งผลให้บริษัทประสบกับ
ปัญหาในการดาเนินงานและบริษัทได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและประคองตัวเรื่อยมา จนในที่สุด
บริษัทได้ขาดทุนสะสมตั้งแต่ปี 2547 เรื่อยมา จากปัญหาการมีรายได้ที่ลดลงของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทยังคงพบกับปัญหาสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง อัน เนื่องมาจากการนาเข้า
มาของกระเบื้องจากประเทศจีน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเขตการค้าเสรี ปัจจุบันมีกระเบื้องจาก
ประเทศจีนนาเข้ามาขายซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นทุกๆปี ซึ่งประเทศไทยก็เป็นตลาดหนึ่ง ที่
ถูกสินค้าจากประเทศจีนแบ่งส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยไปมาก
แผนภูมิที่ 4 แสดงส่วนแบ่งตลาดกระเบื้องภายในประเทศ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ, 2552
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จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า การนาเข้ากระเบื้องจากประเทศจีนปี 2552 ที่คิดเป็นมูลค่า
6,000 ล้านบาท และคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดกระเบื้องในประเทศประมาณ 14.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ
15 เปอร์เซ็นต์ นั้นในจานวนนี้แบ่งเป็นการนาเข้าโดยร้านจาหน่ายกระเบื้องและวัสดุตกแต่ง
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และโรงงานผู้ผลิตกระเบื้องในประเทศอีกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์โดย
ในกลุ่มที่นาเข้าโดยร้านจาหน่ายกระเบื้องและวัสดุตกแต่ง อาทิเช่น บุญถาวร แกรนด์โฮมมาร์ท
โฮมโปร ฯลฯ
แผนภูมิที่ 5 แสดงยอดการนาเข้ากระเบื้องจากจีน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ,2552

จากภาพจะเห็นได้ว่ายอดการนาเข้ากระเบื้องจากประเทศจีนจากปี 2552 ยังคงสูงขึ้น
จากปี 2551 ถึง 872 ล้านบาทและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการทาตลาดของผู้ประกอบการเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากไม่สามารถสูร้ าคาของสินค้าจากจีนได้ เนื่องจากจีนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า และ
ปัจจุบันพบว่ากระเบื้องนาเข้าจากจีนมีการขายในราคาต่า ในอัตรา
97 เปอร์เซ็นของราคา
กระเบื้องในประเทศไทย หรือ มีราคาขายต่ากว่ากระเบื้องชนิดเดียวกันที่ผลิตในประเทศ
ประมาณ 1 เท่าตัว (ราคาผู้ผลิตในประเทศ 100 บาท กระเบื้อง นาเข้าจากจีนจะขายเพียง 3
บาท) ดังนั้นจึงทาให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันและทากาไรได้
ผนวกกับ ปัญหาด้าน การมีรายได้ที่ลดลง อย่างต่อเนื่อง ของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 อันเกิดจากการ ที่บริษัทไม่อาจแข่งขันราคากับกระเบื้องจากประเทศจีนที่มีราคาที่ต่าได้
และการแบกรับภาระการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต และบริษัทไม่สามารถที่จะขึ้นราคาเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่บริษัทได้ ดังนั้นบริษัทจึง มีอัตรากาไรต่ากว่าคู่แข่งขันหลัก ในขณะนี้ บริษัทกาลัง
เผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเสียเปรียบในการแข่งขันและไม่สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่ง ใน
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ปัจจุบันได้ และการขยายตัวของคู่แข่งรายใหม่ทามีความสามารถในการผลิตที่มากขึ้น บวกกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจทาให้ลูกค้าต้องคิดมากขึ้นในการที่จะเลือกซื้อสินค้า
ตารางที่ 14 แสดงรายได้การจาหน่ายกระเบื้องภายในประเทศ ของบริษัทไทย-เยอรมัน
เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ปี 2547 – 2552
หน่วย: ล้านบาท
ปี
2547
2548
2549
2550
2551
2552
รายได้จาก 1,920
2,336
1,872
1,644
1,254
1,626
การขาย
ที่มา : งบการเงินปี 2552 ของบริษัท

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าบริษัทมีรายได้การจาหน่ายกระเบื้องภายในประเทศที่ลดลง
เรื่อยๆ ซึ่งลดลงจากปี 2548 เป็นอย่างมากมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าในปี 2552 รายได้จากการขาย
ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็นผลมาจากการลงทุนในอสังหาฯ ที่มีเพิ่มมากขึ้นและผลจากการที่
บริษัท SCG ได้เข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทแต่ถึงอย่างไรยอดขายที่ปรับตัวดีขึ้นก็ยังไม่อาจสู้กับ
ยอดขายของคู่แข่งขันได้ ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงรายได้การจาหน่ายกระเบื้องภายในประเทศ ของบริษัทไดนาสตี้
เซรามิก จากัด (มหาชน) ปี 2548 – 2552
หน่วย: ล้านบาท
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
รายได้จากการขาย
4,130
4,320
4,415
5,022
5,731
ที่มา : งบการเงินปี 2552 ของบริษัทไดนาสตี้ เซรามิก จากัด (มหาชน)

จากตารางจะเห็นได้ว่ารายได้ ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิก จากัด (มหาชน ) ซึ่งเป็น
บริษัทคู่แข่งขันหลัก มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2548 เป็นต้นมา ในขณะที่เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) นั้นกลับมีรายได้ที่ลดลง
ถึงแม้ว่า ใน ปี 2552 รายได้จากการขายของบริษัท TGCI จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่อาจสู้กับยอดขาย
ของบริษัทไดนาสตี้ ได้
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แผนภูมิที่ 6 แสดงแนวโน้มรายได้การจาหน่ายกระเบื้องภายในประเทศที่ลดลง ของ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ปี 2547 – 2552

ที่มา : งบการเงินของบริษัท

จาก ภาพแนวโน้มแสดงรายได้ที่ลดลงของบริษัทซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาที่ไม่ดี
เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อองค์ในระยะยาวได้ และอาจจะต้องพบกับภาวะการขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน เกิดการสูญเสียลูกค้า สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด และในที่สุดก็จะสูญเสีย
ความสามารถทางการแข่งขัน หากบริษัทไม่มีการกาหนดกลยุทธ์ หรือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา
1.3 ความสาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร
เนื่องจากทางบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ได้มีการผลิต
กระเบื้องเซรามิก และส่งออก ทั้งกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง ผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า (FTA) กับประเทศจีน ทาให้ราคากระเบื้องจากจีนนั้นมีราคาที่ถูกกว่า ต้นทุนต่ากว่า
ทาให้ส่งผลกระทบต่อบริษัท ในแง่ของการแข่งขันทางด้านราคา ทาให้บริษัท มีความสามารถใน
การแข่งขันที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทมี รายได้ ที่ลดลงด้วย และปัญหารายได้ที่ลดลงนี้ยังส่ง ผล
กระทบกับบริษัททาให้เกิดการขาดทุนสะสมอีกด้วย ผนวกกับการ แบกรับภาระก ารเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนการผลิต ทาให้มีผลกระทบกับองค์กรอย่างมาก
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ตารางที่ 16 แสดงมูลค่ายอดสุทธิ ของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด
(มหาชน) ปี 2547 – 2552
หน่วย: ล้านบาท
ปี
2547
2548
2549
2550
2551
2552
ยอดสุทธิ (104.78) (211.24) (669.44) (643.34) (431.74)
1.77
ที่มา : งบการเงินปี 2552 ของบริษัท

จากตารางจะเห็นได้ว่าบริษัทเริ่มมีการขาดทุนสุทธิตั้งแต่ ปี 2547 เป็นจานวน 104.78
ล้านบาท และขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงปี 2549 เป็นจานวน 669.44 และเริ่มขาดทุนน้อยลง
ในปี 2550 ,2551 ตามลาดับ และในปี 2552 บริษัทมียอดสุทธิ์ที่เป็นบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอัน
เนื่องมาจากการเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมเซรามิกไทย จากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ
เครือซิเมนต์ไทย ได้เข้าซื้อหุ้น TGCI 45.9% ของทุนจดทะเบียน ด้วยวงเงิน 600 ล้านบาท จึง
ทาให้บริษัทมียอดขายที่ดีขึ้น การขาดทุนสะสมลดลง แต่ถึงอย่างไรบริษัทก็ยังคงประสบกับ
ภาวะยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้า และยังไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันหลักได้ในขณะนี้
ผนวกกับปัญหาด้านสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และซบเซา ทาให้รายได้ของ
ประชากรในประเทศ ลดลง และมี ผลกระทบกับการซื้อกระเบื้อง เซรามิก ของผู้บริโภคมากขึ้น
ดังนั้น จึงเป็นผลกระทบอีกประการหนึ่งที่บริษัทจาเป็นที่จะต้องหากลยุทธ์เข้ามาแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านธุรกิจและการตลาดที่บริษัทแบกรับอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความ
เสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงจากต้นทุนพลังงานก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุน
พลังงานหลัก ในการผลิตกระเบื้องเซรามิกที่อาจมีความผันผวนและส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สินค้าสูงขึ้น
ผลกระทบระยะสั้นกับองค์กร บริษัทจะเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอันเนื่อง มา
จากต้นทุนที่บริษัทแบกรับไว้ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ ถึงแม้นว่าในปี 2552 บริษัทจะ
มียอดขายที่ดีขึ้น และมีกาไรเพิ่มขึ้นมาก็ตาม แต่ถ้าหากบริษัทไม่เร่งวางแผนเพื่อทาการตลาด
ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนี้ ก็อาจจะ ทาให้ บริษัทประสบปัญหาขาดทุนในระยะ ยาว อีกก็ได้
เพราะด้วยภาระด้านต้นทุนที่บริษัทต้องแบกรับไว้
ผลกระทบระยะยาวกับองค์กร บริษัท พึ่งพิงรายได้ 90 % จากการ ขายให้กับลูกค้าซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ของบริษัท หากมีกระเบื้องจากประเทศจีนเข้ามาตีตลาด
ในประเทศไทยมากๆ อาจส่งผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทในเรื่องของ ความสามารถในการ
แข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดที่น้อยลงไปเรื่อยๆ ในอนาคตและสุดท้ายก็จะ
ส่งผล ต่อ
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ความสามารถในการทากาไร และการสร้างรายได้ของบริษัทเป็นอย่างมาก ดังนั้นการพึ่งพิง
รายได้จาก ตัวแทนขาย มากเกินไปจะกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้ใน
ระยะยาว เพราะตัวแทนขายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่ที่ เป็นผู้ นาสินค้าไปขาย ซึ่งต่างจาก
ลูกค้ารายย่อย
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิคในประเทศไทย
2.เพื่ อศึกษาวิเคราะห์ยืนยันปัญหาของ บริษัท ไทย- เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด
(มหาชน)
3.เพื่อศึกษากาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด ให้แก่บริษัท ไทย- เยอรมัน เซรามิค
อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
กระเบื้องเซรามิก หมายถึง วัสดุที่ ถูกเผาที่ เกิดจากการรวมกันของสารอนินทรีย์
(inorganic)ที่อุณหภูมิสูงซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ กระเบื้องปูพื้น และกระเบื้องบุ
ผนัง
กระเบื้องปูพื้น หมายถึง กระเบื้องที่ต้องการความแข็งแกร่งและสามารถรับน้าหนักจาก
การวางสิ่งของการตกกระแทก รวมถึงการทนต่อแรงเสียดสีต่างๆได้ดี จึงเป็นกระเบื้องที่มี
ลักษณะเคลือบด้าน ผิวกระเบื้องไม่เรียบเพื่อป้องกันการลื่นไหลเวลาเดิน มีการดูดซึมน้า
ประมาณร้อย ละ 0-6
กระเบื้องบุผนัง หมายถึง กระเบื้องที่ตัวสีเคลือบและเนื้อกระเบื้องจะมีความแข็งแกร่งไม่
มากนัก เนื่องจากการใช้งานเน้นความสวยงามและลวดลายสีสันของกระเบื้องเป็นหลัก และไม่
จาเป็นต้องรับน้าหนักมาก
กระเบื้องแกรนิโต้ หมายถึง กระเบื้องที่ใช้เนื้อดินต่างจากกระเบื้องอื่นๆ คือเป็นดินผสม
เนื้อเดียว ไม่มีการเคลือบและเนื้อดินจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าเนื้อกระเบื้องชนิดอื่น จึงนิยม
ใช้ในการปูภายนอกอาคาร และนิยมทาลวดลายเลียนแบบหินตามธรรมชาติ
กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง หลักเกณฑ์ที่งานบริหารการตลาดใช้เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย ประ กอบกับค่าใช้จ่ายทางการตลาด ส่วนประสม
ทางการตลาดและการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาด
การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการบริหารที่ประสมประสานทรัพยากรต่างๆของ
องค์กรและความสามารถขององค์กรให้เหมาะสมกับโอกาสทางการตลาด หรือการวางแผนบน
รากฐานจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัท
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรในระยะสั้น ได้แก่
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้จากยอดขายของสินค้ากระเบื้องเซรามิกภายในประเทศ ซึ่ง
จะทาให้ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) สามารถลดยอดการขาดทุน
สะสมของบริษัทลงไปได้ ทาให้บริษัทมีกาไรในระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น และทาให้ทราบถึงแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของบริษัทต่อไป
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรในระยะกลาง ได้แก่
องค์กรจะมีความมั่นคงของรายได้เพิ่มมากขึ้น มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้น สามารถลดความเสี่ย งใน
ส่วนของการขาดทุนจากยอดขายที่ลดลงได้ และบริษัทสามารถลดต้นทุนที่ไม่จาเป็นบางส่วนได้
เพื่อทาให้บริษัทมีความสามารถในการทากาไร และบริษัทมีความเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคต
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรในระยะยาว ได้แก่
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในตลาดภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้บริษัท
มีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น และบริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพในตาเหน่งทางการตลาด
ไว้ได้ ทาให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งภายในประเทศและคู่ แข่งจาก
ต่างชาติได้อย่างเข้มแข็ง
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาในบทที่ 2 ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การ
ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตจาหน่ายกระเบื้องเซรามิก
กรณี ศึกษาบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้ได้ผลที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนั้นเนื้อหา
ในบทนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ แนวความคิดทางด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
2.1.1 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ Michael E. Porter
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five - Forces Model)
2.1.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกิจการ (SWOT Analysis)
2.1.4 การสร้างกลยุทธ์โดย TOWS Matrix
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Formulation of
Strategy)

2.2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
2.2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
2.2.3 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
กลยุทธ์ Segmentation, Targeting, Positioning (STP)
- กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
ส่วนที่ 3 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
2.1.1 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ Michael E. Porter
การวิเคราะห์ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ Michael E. Porter เป็นกล
ยุทธ์ที่จัดทาขึ้นเพื่อตอบคาถามว่า “เราจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับหน่วยธุรกิจ
นี้ได้อย่างไร” ซึ่งเป็นแนวคิดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระหว่าง หน่วยธุรกิจของบริษัท
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และหน่วยธุรกิจของคู่แข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขันที่ประสบผลสาเร็จนั้น จาเป็นต้องอาศัย
แหล่งที่มาของการได้เปรียบทางการแข่งขัน ยิ่งความได้เปรียบทางการแข่งขั นเหนือคู่แข่งมาก
เท่าใด ก็ยิ่งประสบผลสาเร็จมากเท่านั้น กลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ กลยุทธ์การ
แข่งขันของ Michael E. Porter
Michael E. Porter ได้พัฒนาเครื่องมือในการศึกษาระดับความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม โดยมีแนวความคิดว่า ภาวการณ์แข่งขัน ในการค้าของโลกปัจจุบัน กิจการทุก
กิจการย่อมพยายามเลือกยุทธวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทาให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมของกิจการตน จึงจาเป็นจะต้องประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งทั้งอุตสาหกรรมและ
คู่แข่ง เพื่อให้สามารถหาแนวทางปรับตัวให้แข่งขันได้อย่างมีประสิท ธิภาพ จากแนวคิดข้างต้น
ทาให้สามารถสร้างกลยุทธ์ที่สาคัญของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ออกมาเป็น 3 กล
ยุทธ์ดังนี้
1.กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Overall Cost Leadership) เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจที่เน้นการ
ทางานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุต้นทุนการผลิตและการจัดจาหน่ายที่ต่าที่สุด เพื่อสามารถกาหนด
ราคาต่ากว่าคู่แข่งและได้ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่กว่า สามารถทาได้ด้วยการผลิตสินค้าและ
บริการในปริมาณมาก และนาออกจาหน่ายในตลาดอย่างกว้างขวาง การผลิตปริมาณมากทาให้
ประหยัด สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลง และทาให้สามารถตั้งราคาขายต่า ได้ โดยวิธีนี้จะทาให้
บริษัทมีกาไรดีกว่าคู่แข่งขัน และสามารถเผชิญกับภาวะต้นทุนสูงได้ดีกว่า
2.กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจต้องเน้นการ
บรรลุถึงการปฏิบัติงานที่โดดเด่นที่ลูกค้าคานึงถึงประโยชน์สูงสุด จึงทาให้ต้องมีการ สร้างความ
แตกต่างมากกว่ารายอื่นๆ สามารถทาได้ด้วยการผลิตสินค้าให้มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์
แตกต่างจากคู่แข่งขัน
3.กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน (Niche Focus Strategy) เป็นกลยุทธ์การเลือกตลาดเป้า
หมายเฉพาะโดยมุ่งเน้นที่ส่วนตลาดแคบๆเพียง 1 ส่วน หรือมากกว่านั้น กิจการต้องรู้จักส่วน
ตลาดนี้เป็นอย่างดีและทาให้กลยุทธ์นี้ไปทางเป็นผู้นาด้านต้นทุนหรือการสร้างความแตกต่างใน
ตลาดเป้าหมาย และหาทางเสนอความต้องการของลูกค้าในส่วนที่ลูกค้าอาจยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองอย่างเพียงพอจากคู่แข่งขัน
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2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันด้วย Five Forces Model
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการใช้แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E.
Porter ซึ่งได้พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ในการสารวจสภาพแวดล้อมในการ
แข่งขัน โดยอธิบายสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในรูปที่ 1 ซึ่งแสดง Five Forces Model การ
วิเคราะห์ปัจจัย 5 ประการ ที่เกิดจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยเป็นการอธิบายถึง
สภาพแวดล้อมพื้นฐานในการแข่งขัน ดังนี้

คู่แข่งใหม่
การคุกคามจากผู้มาใหม่
อานาจต่อรองของผู้ซื้อ

อานาจต่อรองของผู้ขาย

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย
การแข่งขันของผู้อยู่ในอุตสาหกรรม

การคุกคามจากสินค้าหรือบริการทดแทน
สินค้าทดแทน

ที่มา : Michael E. Porter อ้างในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ บุญขวัญ, 2549

รูปภาพที่ 1 แสดงโมเดลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรม 5 ประการ
Michael E. Porter ได้กล่าวไว้ว่า ปัจัย 5 ประการที่มีอิทธิพลต่อสภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
(1) สภาพการณ์ของการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms)
เป็นการพิจารณาโดยการวิเคราะห์เกี่ยวกับคู่แข่งขันทั้งหมดที่มีอยู่ในธุรกิจเดียวกันโดยอาจต้อง
วิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะกลไกการค้าเสรีในยุค โลกาภิวัฒน์ที่มีการ
เคลื่อนไหวทุนได้อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจที่เป็นอยู่ จากปัจจัยต่างๆ
อาจทาให้เกิดการแ ข่งขันที่รุนแรงตามมาได้ การวิเคราะห์ขนาดของคู่แข่งขัน กาลังการผลิต
เงินทุน ส่วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการ
แข่งขัน
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(2) อานาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers) โดยการ
วิเคราะห์เพื่อให้ทรา บอานาจการต่อรองของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีการแข่งขัน
ในทางธุรกิจสูงและผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทโดยเฉพาะในแง่ของรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง การตรวจสอบปัจจัยที่จะทาให้
ผู้บริโภคมีอานาจต่อรองมากอาจพิจารณาได้จาก
จานวนผู้ซื้อ
ปริมาณการซื้อ
ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อ
(3) อานาจการต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับ ผู้ผลิตที่ขายวัตถุดิบต่าง ๆ ให้แก่บริษัทเรา โดยการวิเคราะห์การพึ่งพาจาก
ผู้ผลิต ถ้าธุรกิจเราต้องมีการพึ่งพาผู้ผลิตรายหนึ่ง ๆ สูงก็จะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ
มากขึ้น เพราะถ้าผู้ผลิตรายนั้นไม่สามารถส่งวัตถุดิบได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจของเราทันที สถานการณ์ที่ทาให้เกิดอานาจต่อรองสาหรับผู้ผลิตมีหลาย
ประการ เช่น
จานวนผู้ผลิต
สินค้าที่สามารถทดแทน
ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
(4) การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) โดยการ
วิเคราะห์ว่ามีความยากง่ายในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มากน้อยเพียงใด ถ้าการเข้า
มาของผู้ประกอบรายใหม่สามารถทาได้ง่ายและสะดวกก็จะต้องทาให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบ
จากการดาเนินธุรกิจได้ง่าย การลดแรงคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่สามารถทาได้ถ้า
อุตสาหกรรมนั้นมีสิ่งกีดกันดังต่อไปนี้
-

ความแตกต่างในสินค้า/บริการ
การประหยัดต่อขนาด
ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐ
การเข้าถึงช่องทางการจัดจาหน่าย
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(5) การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวิเคราะห์ว่า
สินค้าและบริการที่บริษัทมีอยู่นั้น มีโอกาสหรือไม่ที่จะมีสินค้าและบริการอื่นเข้ามาทดแทนสินค้า
และบริการเดิมของบริษั ท ซึ่งอาจทาให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง รวมถึงส่วน
แบ่งการตลาดที่ลดลงในอนาคต ปัจจัยที่จะช่วยลดการคุกคามจากสินค้าทดแทน คือต้อง
พยายามสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพ เพิ่มคุณค่าในตัวสินค้าและสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
เป็นการประเมิน ปัจจัย ต่างๆ ที่มีผลต่อองค์ กรและอุตสาหกรรมด้วย การ วิเคราะห์
SWOT Analysis ซึ่งเป็นหลักการวิเคราะห์ 4 ด้านดังนี้ โดยการจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ปัจจัยภายใน

STRENGTH

WEAKNESS

ปัจจัยภายนอก

OPPORTUNITY

THREAT

รูปภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งมีด้วยดันหลายปัจจัย เช่น เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี การเมือง สังคมและวัฒนธ รรม อาจจะรวมถึงลูกค้า คู่แข่ง ผู้จัดจาหน่ายและผู้ขาย
เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความ
ดึงดูดจากโอกาสและหาความได้เปรียบจากโอกาสของธุรกิจ
โดย SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์พิจารณาทุกส่วนภายในองค์กรว่ามี
ประสิทธิภาพในการทางานมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัย/สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งมี 2 ด้าน
S = Strengths หมายถึง จุดแข็งขององค์กร
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ ถือเป็นข้อดีของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้
เช่น จุดแข็งด้านทรัพยากรที่มีศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขัน ธุรกิจต้องพยายาม
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รักษาจุดแข็งขององค์กรให้นานที่สุด เนื่องจากจุดแข็งจะทาให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่ งขัน
ได้
โดยทั่วไปองค์กรจะประสบความสาเร็จจะต้องประกอบไปด้วยจุดแข็งด้านต่างๆ เช่น
ความสามารถทางด้านการผลิต หรือความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นที่
ต้องการของตลาดในราคาที่ตลาดต้องการ
ความสามารถในการจัดการ เป็นความสามารถที่องคืกรจะเลือกกลยุทธ์ที่เหมา ะสมใน
การกาหนดแผนงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิผล เช่น ระบบข้อมูล ระบบบัญชีและการควบคุม เป็นต้น
ความสามารถทางด้านการเงิน ที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่องค์กรต้องกระทาเพื่อ
ความสาเร็จ นอกจากนี้ยังอาจจะรวมถึงความสามารถท างด้านการตลาด ในการวิเคราะห์และ
เลือกวิธีการทางการตลาดที่ถูกต้องเหมาะสมกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องการ
ออกแบบสินค้า การจัดเก็บและการนาส่งไปยังตลาดและสามารถทากาไรได้
ดังนั้น การประเมินจุดแข็ง คือการประเมินความสามารถขององค์กรในด้านต่างๆ ที่
กล่าวข้า งต้นว่าจะสามารถเอื้ออานวยประโยชน์ให้เกิดกับตลาดและลูกค้าได้อย่างไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้ว องค์กรอยู่ในสถานะไหน มีจุดไหนบ้างที่องค์กรได้เปรียบและมีจุด
ใดบ้างที่องค์กรเสียเปรียบ
W = Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนขององค์กร
จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ หมา ยถึงสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อย
ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
หรือหมายถึง การดาเนินงานภายในที่องค์กรทาได้ไม่ดี
จุดอ่อนที่มีผลต่อการแข่งขัน ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ จุดอ่อนทางด้านการผลิต จุดอ่อนทาง
ด้านการตลาด จุดอ่อนด้านความสามารถในการจัดการ และจุดอ่อนทางด้านกลยุทธ์
กลุ่มที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัย/สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งมี 2 ด้าน
O = Opportunities หมายถึง โอกาสขององค์กร
โอกาสที่มีศักยภาพที่จะดาเนินการได้ของบริษัท โอกาสเป็นสิ่งที่ธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุ มได้ แต่เป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ในการทาธุรกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมืองที่มี
ความไม่มั่นคง
ดังนั้นการวิเคราะห์โอกาส จึงเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆว่าจะมี
อะไรบ้างที่เป็นผลดีต่อองค์กร เช่น
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ด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองจะกระทบต่ อสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดโอกาสใหม่
ด้านเทคโนโลยี ในประเทศที่ภาคเอกชนมีการลงทุนด้านการวิจัยละพัฒนาเป็น
อัตราส่วนที่สูงก็ย่อมเป็นประเทศที่องค์กรธุรกิจในประเทศเหล่านั้น มีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีในระดับที่สูงตามไปด้วย เป็นต้น
T = Threats หมายถึง ปัญหาหรืออุปสรรคขององค์กร
อุปสรรคหรือปัจจัยที่คุกคามการดาเนินงานและมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของบริษัท
อุปสรรคเป็นสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้และเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทาธุรกิจ
ดังนั้นองค์กรจึงควรมีมาตราการรองรับในการจัดการกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เช่น
ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ,ภาวะการเมืองที่ไม่มั่นคง ,ด้านคู่แข่งที่มีมักมีการแข่งขันอยู่
ตลอดเวลา , ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่เปลี่ยนไป ,แหล่งการเงินที่องค์กรมีอุปสรรค และ
ด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน เป็นต้น
บางครั้งในการจาแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทาให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็น
อุปสรรคได้ และในทางกลับกันอุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้องค์กรมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทั
นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์แวดล้อม
2.1.4 TOWS Matrix Model
จากการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภาพนอกขององค์กรเรา
สามารถนาการวิเคราะห์แต่ละด้านมากาหนดเป็นเมตริกซ์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร
เพื่อกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร และองค์กรบางแห่งได้มีกา รนาผลวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทา
กลยุทธ์โดยนาปัจจัยแต่ละประการมาจับคู่กันและกาหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ เรียกว่า
TOWS
Matrix
โดยในการจัดทากลยุทธ์ที่เรียกว่า TOWS Matrix นั้นทาขึ้นเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และกาหนดกลยุทธ์ เป็นแมททริกซ์ที่แสดงถึ งโอกาส และอุปสรรค จาก
ภายนอกบริษัทที่สัมพันธ์กับจุดแข็ง และจุดอ่อนภายในบริษัท โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4
ทางเลือก ซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้
1. กลยุทธ์ SO (SO Strategy)
2. กลยุทธ์ ST (ST Strategy)
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3. กลยุทธ์ WO (WO Strategy)
4. กลยุทธ์ WT (WT Strategy)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็งขององค์กร
Strengths (S)

จุดอ่อนขององค์กร
Weakness (W)

ปัจจัยภายนอก
โอกาสขององค์กร SO ใช้ประโยชน์จากโอกาสจาก WO หลีกเลี่ยงจุดอ่อนจาก
Opportunity (O) ปัจจัยภายนอกองค์กรพร้อมทั้ง ภายในองค์กรพร้อมทั้งอาศัย
อาศัยจุดแข็งภายในองค์กร
โอกาสจากภายนอกองค์กร
กลยุทธ์เชิงรุก
กลยุทธ์การอนุรักษ์
(Aggressive Strategy)
(Conservative Strategy)

อุปสรรคของ
องค์กร
Threats (T)

ST หลีกเลี่ยงอุปสรรคจาก
ปัจจัยภายนอกพร้อมทั้งอาศัย
จุดแข็งภายในบริษัท
กลยุทธ์การแข่งขัน
(Competitive Strategy)

WT หลีกเลี่ยงจุดอ่อนที่มี
ภายในองค์กรพร้อมทั้งหลีก
เลี่ยงอุปสรรคจากภายนอก
องค์กร
กลยุทธ์การตั้งรับ
(Defensive Strategy)

ที่มา : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, การบริหารเชิงกลยุทธ์, 2548
ตารางที่ 17 แสดงทางเลือก 4 ประการของ TOWS Matrix เพื่อกาหนดกลยุทธ์
ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการสร้าง TOWS Matrix นั้นจะนาไปสู่การคิด
เชิงกลยุทธ์ ทาให้เราสามารถวางกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายได้ โดยกลยุทธ์ที่เป็นไปได้มี 4 ทางเลือกด้วยกัน คือ
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กลยุทธ์ SO (SO Strategy)
กลยุทธ์เชิงรุก : กิจการมีจุดแข็ง และมองเห็นโอกาส
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ที่ดีที่สุด คือ บริษัทมีจุดแข็งและโอกาสที่ดีซึ่งเป็น
แนวทางให้บริษัทไปถึงเป้าหมาย หากบริษัทมีจุดอ่อนก็ต้องพยายามแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนจาก
จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง ถ้าเผชิญอุปสรรคต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในกลยุทธ์นี้บริษัทจะ
ใช้จุดแข็งเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากโอกาส
ตัวอย่างกลยุทธ์ที่อยู่ในตาเหน่งรุก (Aggressive) ที่ควรนามาใช้ คือ
- การพัฒนาตลาด (Market Development)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
- การเจาะตลาด (Market Penetration)
- การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward Integration)
- การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward Integration)
- การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration)
- การกระจายธุรกิจสู่ศูนย์กลาง (Concentric Diversification)
- การกระจายธุรกิจที่แตกต่างจากเดิม (Conglomerate Integration)
- การกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal Diversification)
 กลยุทธ์ ST (ST Strategy)
กลยุทธ์การแข่งขัน : กิจการมีจุดแข็ง แต่มีอุปสรรค
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ที่บริษัทมีจุดแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีอุป สรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย ซึ่งบริษัทต้องทาให้เกิดจุดแข็งสูงสุด และมีอุปสรรคที่ต่าที่สุด
ดังนั้น บริษัทอาจใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยี ด้านการเงิน ด้านการจัดการ หรือด้านการตลาด เพื่อ
ขจัดอุปสรรค ซึ่งกลยุทธ์นี้บริษัทจะใช้จุดแข็งเพื่อเอาชนะอุปสรรคให้ได้
ตัวอย่างกลยุทธ์ที่อยู่ในตาเหน่งการแข่งขัน (Competitive) ที่ควรนามาใช้ คือ
- การพัฒนาตลาด (Market Development)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
- การเจาะตลาด (Market Penetration)
- การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward Integration)
- การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward Integration)
- การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration)
- การร่วมลงทุน (Joint Venture)
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 กลยุทธ์ WO (WO Strategy)
กลยุทธ์การอนุรักษ์ : กิจการมีจุดอ่อน แต่ยังคงมีโอกาส
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ที่บริษัทต้องพยายามลด จุดอ่อนแต่พยายามให้เกิ ด
โอกาสเพิ่มขึ้น ดังนั้น ธุรกิจที่มีจุดอ่อนอาจต้องการความสารมถเฉพาะด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี
บุคลากร เป็นต้น เพื่อสร้างข้อได้เปรียบของโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก บริษัทจะ
พยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนล้วจึงปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส
ตัวอย่างกลยุทธ์ที่อยู่ในตาเหน่งการอนุรักษ์ (Conservative) ที่ควรนามาใช้ คือ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
- การพัฒนาตลาด (Market Development)
- การเจาะตลาด (Market Penetration)
- การกระจายธุรกิจสู่ศูนย์กลาง (Concentric Diversification)


กลยุทธ์ WT (WT Strategy)
กลยุทธ์การตั้งรับ : กิจการมีทั้งจุดอ่อน และอุปสรรค

เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ที่บริษัทมีจุดอ่อนในขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคด้วย
ดังนั้นเป้าหมายของบริษัท คือ การสร้างให้เกิดจุดแข็งและลดอุปสรรคให้ต่าสุด ซึ่งบริษัทอาจ
ต้องใช้รูปแบบการร่วมทุน การลดค่าใช้จ่าย การเลิกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกาไร เช่น การเลิกกิจการ
การถอนผลิตภัณฑ์ การรวมบริษัท เป็นต้น
ตัวอย่างกลยุทธ์ที่อยู่ในตาเหน่งการตั้งรับ (Defensive) ที่ควรนามาใช้ คือ
- การปรับเปลี่ยน (Turnaround)
- การไม่ลงทุน (Divertiture)
- การเลิกดาเนินงาน (Liquidation)
- การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest)
- การล้มละลาย (Bankruptcy)
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ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Formulation of Strategy)
2.2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่พิจารณาถึงภาพรวมขององค์กร ตลอดจนแนวโน้ มการดาเนินงา นใน
อนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายที่อ งค์กรต้องการ การขยายตัว หรือดาเนินการในรูปต่างๆ ของ
ลักษณะ ซึ่งโดยทั่วไปกลยุทธ์ระดับองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategies)
ผู้บริหารจะพิจารณาใช้กลยุทธ์นี้ในการดาเนินงานเพื่อสร้างการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจ
เช่น การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด การเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุน และการเพิ่มกาไร เป็นต้น โดยกล
ยุทธ์ การเติบโตจะมีรายละเอียด ดังนี้
(1.1) กลยุทธ์การ ขยายตัวแบบเข้มข้น (Intensive Growth Strategies) เป็นการ
พิจารณาโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้เข้มข้น
ยิ่งกว่าผลิตภัณฑ์เดิม และตลาดเดิมซึ่ง
ประกอบด้วย 3
กลยุทธ์ คือ
- กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) เป็นความพยายามที่จะเพิ่ม
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม ในตลาดเดิม โดยใช้ความพยายามในการดาเนินงานที่มากขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งจะเหมาะสาหรับใช้ในการปรับปรุงตาเหน่งของธุรกิจ
กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market development strategy) เป็นความพยายามในการเพิ่ม
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม โดยการแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสาหรับใช้เพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจานวนมากจากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันในตลาดที่มีการอิ่มตัว หรือใ ช้เพื่อ
การพัฒนาตลาดใหม่สาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในปัจจุบัน
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) เป็นความพยายามใน
การเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) จากตลาดเดิมหรือเป็นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับตลาดในปัจจุบัน โดยกลยุทธ์นี้ จะเหมาะเพื่อใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับตลาดในปัจจุบันหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับตลาดใหม่
(1.2) กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบรวมตัว (Integrative Growth Strategies) เป็น การ
ค้นหาโอกาสการขยายตัวจากระบบการดาเนินงานขององค์กร ดังนี้
การขยายกิจการตามแนวดิ่ง (Vertical Integration) เป็นการเข้าครอบครองกิจการที่อยู่
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุม สร้างผลกาไร เพิ่ม
ยอดขาย แบ่งเป็นการขยายกิจการแบบไปข้างหลัง (Backward Integration Strategy) กับการ
ขยายกิจการแบบไปข้างหน้า (Forward Integration Strategy)
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การขยายกิจการตามแนวราบ (Horizontal Integration) เป็นการเข้าครอบครองกิจการ
คู่แข่งขันที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อเพิ่มขนาดของกิจการ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผลกาไร และเพิ่ม
สัดส่วนการครองตลาด
(1.3) การขยายกิจการแบบกระจายตัว (Deversification) เป็นการเข้าครอบครอง
กิจการเพื่อต้องการ การผลิต เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจาหน่ายสาเหตุเพราะ
ต้องการเข้าซื้อกิจการที่มีการเติบโตเร็วกว่า มีเงินสดมากเกินไป ต้องการกระจายความเสี่ยง
ต้องการความชานาญพิเศษ หรือต้องการแหล่งการเงินหรือเทคโนโลยี สามารถกระจายตัวได้ใน
สองลักษณะ คือ
กลยุทธ์การกระจาย ตัวทางธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม (Concentric Diversification Strategy)
เป็นการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งการใช้กลยุทธ์
การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่มจะสร้างผลกาไรได้มากกว่ากลยุทธ์การกระจ ายธุรกิจแบบไม่
เกาะกลุ่ม
กลยุทธ์การกระจาย ตัวทาง ธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม (Conglomerate Diversification
Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเดิม
(1.4) การควบรวมกิจการและกิจการร่วมค้า (Mergers &Joint Ventures) การควบ
รวมกิจการ เกิดจากกิจการตั้งแต่สองกิจการสลายตัว และรวมตัวเป็นกิจการองค์กรใหม่ขึ้นมา
ส่วนกิจการร่วมค้า เกิดจากกิจการตั้งแต่สองกิจการร่วมมือกันสร้างองค์กรธุรกิจใหม่ขึ้นมา
(1.5) กลยุทธ์พันธมิตร (Strategy alliance) การเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างสองบริษัทหรือ
มากกว่า เพื่อนาข้อได้เปรียบของแต่ละแห่งมาเป็นจุดแข็ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านกล
ยุทธ์ที่สาคัญและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกลยุทธ์พันธมิตรจะช่วยธุรกิจในด้านการปรับตา
เหน่งทางการตลาดให้มีความเข้มแข็งในทันที การลดต้นทุน ประหยัดจากการผลิต การลดความ
เสี่ยง
(2) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ หรือ คงที่ (Stability Strategy)
องค์กรที่มีการเจริญเติบโตระดับปานกลาง และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์
(2.1) กลยุทธ์การยับยั้งหรือการดาเนินการด้วยความระมัดระวัง
(Pause or
Proceed with Caution Strategy) ภายหลังจากที่องค์กรได้ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการ
เพิ่มหน่วยธุรกิจทาให้องค์กรอาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่มี
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ผลกระทบต่อการดาเนินขององค์กร ควรใช้กลยุทธ์การยับยั้งการเจริญเติบโตหรือดาเนินการ
ด้วยความระมัดระวัง
(2.2) กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) เป็นการดาเนินงานตามกล
ยุทธ์เดิม เนื่องจากกลยุทธ์เดิมที่วางแผนไว้ประสบความสาเร็จด้วยดีและสภาพแวดล้อมของ
องค์กรไม่เปลี่ยนแปลง องค์กรอาจปรับเป้าหมายขององค์กรตามอัตราเงินเฟ้อเท่านั้น
(2.3) กลยุทธ์การทากาไร (Profit Strategy) ในสภาพแวดล้อมที่ เป็นอุปสรรคทาให้
ยอดขายตกลง องค์การต้องพยายามลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและ
พัฒนา ฯลฯ เพื่อชดเชย และยังสามารถรักษาระดับกาไรเอาไว้ได้ แต่หากใช้กลยุทธ์นี้เป็น
เวลานาน อาจทาให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้
(3) กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy)
เป็นทางออกของการแก้ปัญหาขององค์กรที่ไม่ประสบผลสาเร็จหรือสาหรับธุรกิจที่เข้าสู่
ช่วงตกต่าของวงจรชีวิต กลยุทธ์การตัดทอนจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายขององค์กร ซึ่งแบ่งเป็น 3
กลยุทธ์ดังนี้
(3.1) กลยุทธ์กา รฟื้นฟู (Turnaround Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้กลับสู่สภาพปกติ โดยการแก้ปัญหาต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง และทา
การปรับโครงสร้างองค์กร (Reengineering) โดยการปรับปรุงประสิทธฺภาพในการดาเนินงานใน
ระยะ
(3.2) กลยุทธ์การขายทิ้งหรือการถอน การลงทุน (Sell-out or Divestment Strategy)
เป็นการแก้ปัญหาขององค์กรที่มีธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับองค์กรโดยรวม หรือธุรกิจที่มีความ
อ่อนแอหรือมีทรัพยากรไม่เพียงพอ จึงถอนการลงทุนจากการร่วมลงทันกับธุรกิจอื่นหรือขาย
ธุรกิจนั้นทิ้งไป
(3.3) กลยุทธ์ การล้มละลายหรือการ เลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation
Strategy) กลยุทธ์นี้เป็นวิธีสุดท้ายขององค์กรที่ประสบความล้มเหลวในการดาเนินงานเป็น
หนทางที่จะทาให้ธุรกิจขากทุนน้อยที่สุด และยะงสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้
ดีกว่าการปล่อยให้ล้มละลาย
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2.2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
การดาเนินการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับธุรกิจมีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจเป็นอย่าง
มาก กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นการเน้นการปรับปรุงสถานการณ์แข่งขันขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์
ในหน่วยธุรกิจหนึ่งๆ กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นการบ่งชี้ว่า องค์กรหรือหน่วยธุรกิจจะ
แข่งขัน
อย่างไรในอุตสาหกรรมนั้นๆ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ต้นทุน

เป้าหมายกว้าง
ขอบเขต
การแข่งขัน

มีเอกลักษณ์

ผู้นาด้านต้นทุน

การสร้างความ
แตกต่าง

การบูรณาการความเป็น
ผู้นาด้านต้นทุน/การสร้าง
ความแตกต่าง

เป้าหมายแคบ
ผู้นาด้านต้นทุนต่า
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างความแตกต่าง
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย

ที่มา : การจัดการเชิงกลยุทธ์ , เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ บุญขวัญ, 2551

รูปภาพที่ 3 แสดงโมเดลของกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจนี้เป็นกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ใช้ในการดาเนินงาน
ที่มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละองค์กร ภายในอุตสาหกรรม
หรือส่วนของตลาดที่องค์กรมีส่วนร่วมอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นการใช้เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถหรือจุดแข็งในตลาดผลิตภัณฑ์
บริษัทซึ่ งมีการตรวจสอบข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่
สามารถบรรลุความสาเร็จในระยะยาว ซึ่งสิ่งสาคัญสาหรับกลยุทธ์ระดับธุรกิจคือ การเลือกที่จะ
ทากิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่างหรือทาสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
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1.กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุนต่า (Cost Leadership)
กลยุทธ์ที่ธุรกิจมุ่งเน้นการมีต้นทุนต่า เพื่อที่จะได้ใช้ความต่ากว่าของต้นทุนนั้นเป็นอาวุธ
ในการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็มุ่งจับตลาดใหญ่ ทาให้ได้เปรียบในเรื่องของ Economies of Scale
นอกจากนี้การจะให้ได้ต้นทุนที่ต่ายังเกิดจากการออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept)
ที่เน้นฟังก์ชั่นพื้นฐานเป็นหลัก การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนในทุกๆด้าน เช่น
R&D การบริหาร การโฆษณา ฯลฯ
2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ความแตกต่าง หรือการมีมูลค่าเพิ่มเป็นอาวุธในการแข่งขัน ซึ่งจะทาให้
ธุรกิจสามารถตั้งราคาได้สูงโดยที่ลูกค้ายินดีจ่าย การสร้างความแตกต่างอาจทาได้โดยอาศัย
เทคโนโลยีที่โด่ดเด่น กลยุทธ์ความแตกต่างนอกจากจะสร้างกาไรให้กับธุรกิจเป็นกอบเป็นกา ยัง
ก่อให้เกิด อุปสรรคในการเข้ามาแก่คู่แข่งหน้าใหม่ด้วย
3. กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุนที่ต่าสาหรับกลุ่มเป้าหมาย (Focus Cost
Leadership Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการขายของถูกใน Niche Market ซึ่งทาได้ไม่ง่ายเพราะตลาดมักไม่
ใหญ่พอที่จะได้ Economies of Scale การบริหารตันท้นจึงเน้นเฉพาะ Resources ที่จาเป็นเท่านั้น
4. กลยุทธ์สร้างความแตกต่างสาหรับกลุ่มเป้าหมาย (Focus Differentiation
Strategy)
เน้นการขายความแตกต่าง ให้กับ Niche Market ตัวอย่างเช่น วิลล่า ซุปเปอร์
มาร์เก็ต ซึ่งวางตาแหน่งการตลาดของตนเองเป็น ซุปเปอร์สาหรับชาวต่างชาติที่มาทางานใน
ประเทศไทยด้วยการคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคตามรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย
5.กลยุทธ์การบูรณาการกลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุนต่าและการสร้างความ
แตกต่าง (Integrated Cost Leadership/ Differentiation)
ในตลาดโลกความสามารถของบริษัทในการบูรณาการวิธีการของความจาเป็นในการ
แข่งขันเพื่อดาเนินกลยุทธ์ที่สองอาจจะเป็นสิ่งสาคัญเพื่อการพัฒนาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
เมื่อเปรียบเทียบกับการดาเนินกลยุทธ์ใดเพียงหนึ่งเดียว บริษัทซึ่งใช้การบูรณาการกลยุทธ์ควร
จะอยู่ในตาเหน่งที่ดีกว่าด้วย
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2.2.3 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
กลยุทธ์ การตลาด ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ จะให้ความสาคัญกับการบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยธุรกิจหรือขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เพื่อเป็นการลดต้นทุนการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการเพิ่มยอกขายขององค์กร โดยเฉพาะการเป็นผู้นาหรือผู้ตาม
ด้านเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และการดาเนินการขององค์กร
ในงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยขอเน้น กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ในส่วนของ กลยุทธ์ด้านการตลาด
(Marketing Strategy)
แนวความคิดด้านกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
การตลาดเป็นการศึกษาความต้องการของลูกค้าแล้วนาเสนอสินค้าและบริการ ซึ่งจะ
วิเคราะห์การตลาดโดยใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าและรักษาลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์การตลาดเป็นวิธีการใช้เครื่องมือการตลาด
(ส่วนผสม
การตลาด) เพื่อตอบสนองความต้องการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และรักษาลูกค้า
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องค์ประกอบที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยจัดจาหน่ายในราคาที่ลูกค้ายอมรับได้และลูกค้า
ยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้มค่ากับจานวนเงินที่ต้องเสียไปซึ่งต้องเป็นราคาที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ
ยอมรับได้ด้วย ซึ่งจะประกอบด้วย 4P’s
กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
หมายถึงสิ่งที่เสนอเพื่อขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล โดยผลิตภัณฑ์ ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์ขายได้
2. ราคา (Price)
ราคาเป็นกลไกสาคัญที่จะให้ลูกค้าสนใจและยอมรับผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคาจะต้อง
ให้ถูกต้องยุติธรรม นอกจากนี้ราคายังต้องคานึงถึงต้นทุนลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย
การเพิ่มหรือลดราคาจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ควบคู่กันไป โดยมี
นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา ดังนี้
- นโยบายราคาของกิจการ
- กลยุทธ์การลดราคา
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- การตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการตลาด
- การลกราคาเพื่อส่งเสริมการขายโดยลดราคาลงมาจากราคาปกติเพื่อกระตุ้นการซื้อให้
เพิ่มขึ้น
- การแสดงราคาสินค้าและบริการเป็นต่อหน่วยน้าหนัก
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place or Distribution Channel)
หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ใน
ระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วยผู้ผลิตคนกลาง ผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระจายสินค้า ประกอบด้วย (1) การขนส่ง
(Transportation) (2) การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing)
และ (3) การบริการสินค้าคงเหลือ (Inventory Management)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด
หรือต่อบุคคล เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจา(Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดย
คาดว่าจะมีอิทธิพล ต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อหรือเป็นการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการ
ติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย ทาการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน ซึ่งเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารมีหลายประการอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication:
IMC.) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดแต่ละอย่างมีคุณสมบัติและมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) การโฆษณา (Advertising) การสร้างภาพจน์ระยะยาวให้กับสินค้า บริการและ
ภาพพจน์ของกิจการได้ อาจทาให้เพิ่มยอดจาหน่ายสินค้าหรือบริการได้
2) การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็นเครื่องมือที่ใช้ทุนสูงเพื่อประสิทธิภาพ
3) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) ประกอบด้วยเครื่องมือทางการตลาด
มากมาย เช่น คูปอง ส่วนลด โดยมีประโยชน์ 3 ประการ คือ สื่อสาร จูงใจ และเชิญชวน
4) การขายโดยใช้พนักงานขาย
(Personal selling) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ
เผชิญหน้ากันระหว่าง ผู้ขายสินค้าและลูกค้าผู้คาดหวัง การขายโดยใช้พนักงานขายนี้เป็นการ
สื่อสารแบบสองทางโดยเน้นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานขาย ทาให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของกิจการได้
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5) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity andPublic Relations: PR) มีคุณสมบัติ
คือความเชื่อถือได้สูง สามารถทาให้ผู้ซื้อเปิดใจรับข่าวสารและสื่อสารด้วยภาพประกอบได้ เช่น
การให้ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บุคคล การจัดการประชุม สัมนาแก่สื่อมวลชน ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ หมายถึงการพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรหรือสินค้าให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กลยุทธ์ Segmentation, Targeting, Positioning (STP)
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation :S)
การแบ่งส่วนตลาด หมายถึง กระบวนการจัดแบ่งกลุ่มผู้ซื้อที่มุ่งหวัง ซึ่งมีความจาเป็น
และความต้องการ การรับรู้คุณค่าหรือพฤติกรรมในการซื้อที่คล้ายคลึงกันและแบ่งตลาดออกมา
เป็นส่วนๆ
ตัวแปรที่นามาใช้เป็นฐานสาหรับแบ่งส่วนตลาดมีมากมาย แต่ที่นิยมนามาใช้โดยทั่วไป
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ คือ
1.ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (Consumer-related variables) ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic factors) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยอาศัยอาณา
เขตหรือขอบเขตของพื้นที่เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น
- ภาค
- ขนาดของเมือง
- ภูมิอากาศ
- ชนบท ชานเมือง ในเมือง เป็นต้น
1.2 ตัวแปรทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic variables) เป็นการแบ่ง
ส่วนตลาดโดยอาศัยตัวแปรต่างๆ เช่น
- อายุ
- เพศ
- รายได้
- การศึกษา
- ขนาดครอบครัว
- อาชีพ
- ศาสนา
- เชื้อชาติ เป็นต้น
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1.3 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม (Psychographic factor) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดย
อาศัยปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม เช่น
- ระดับชั้นสังคม
- แบบการดารงชีวิต
- บุคลิกลักษณะ เป็นต้น
2.ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (Product-related variables) ซึ่งประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรด้านปริมาณการซื้อ (Volume purchased) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยอาศัย
อัตราการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เช่น
- การซื้อบ่อยครั้งหรือซื้อปริมาณมาก
- การซื้อไม่บ่อยหรือซื้อปริมาณน้อย
- การไม่ซื้อ
2.2 ตัวแปรทางด้านแสวงหาผลประโยชน์ (benefits sought) เป็นการแบ่งส่วนตลาด
ตามผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคแสวงหาซึ่งไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งส่วนตลาด ยาสี
ฟัน สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลัก ษณะแสวงหาผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค ดังนี้คือ
- ป้องกันฟันผุ
- รสชาติ
- ฟันขาวเป็นเงางาม
- ราคาถูก เป็นต้น
2.3 ตัวแปรด้านความภักดีต่อตราสินค้า (brand loyalty) เป็นการแบ่งส่วนตลาดตาม
ลักษณะของผู้ซื้อ ซึ่งมีความชอบหรือความภักดีต่อตราสินค้าไม่เหมือนกัน 4 ประเภทคือ
- ผู้ที่มั่นคงต่อตรา (brand insistent buyers)
- ผู้ซื้อภักดีต่อตรา (brand loyal buyers)
- ผู้ซื้ออ่อนไหวตามราคาของตรา (brand conscious buyers)
- ผู้ซื้อตราฉลากของผู้ค้าปลีก (brand label buyers)
การกาหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting :T)
การแบ่งส่วนตลาดจากตลาดขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนตลาดเล็กๆ จะทาให้บริษัทมองเห็น
โอกาสในการดาเนินธุรกิจที่จูงใจให้เกิดการลงทุนหลายตลาด แม้ว่าบริษัทได้ใช้เกณฑ์ในการ
แบ่งส่วนตลาดเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่บริษัทก็ยังจาเป็นจะต้องทาการประเมิน โอกาสและ
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อุปสรรค โดยคานึงถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ขอ งบริษัทในแต่ละส่วนของตลาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
ตัดสินใจว่าจะเลือกตลาดใดเป็นตลาดเป้าหมายและจะเลือกกี่ตลาด เหตุผลเพราะบริษัทไม่
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกตลาดได้เต็มที่ และทั้งโอกาสและขนาดของ
แต่ละส่วนตลาดก็ไม่เท่ากัน ดังนั้นบริษัทจึงจาเป็นต้องเลือก เพียงบางส่วนตลาดที่เห็นว่าดีและ
เหมาะสมเท่านั้น เพื่อเป็นตลาดเป้าหมายและเพื่อทุ่มเททรัพยากรเพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้า
ให้ดีที่สุดเหนือคู่แข่ง
การวางตาเหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning :P)
หลังจากการที่นักการตลาดได้ทาการแบ่งส่วนตลาด เลือกตลาดเป้าหมายแล้วจ ากนั้นก็
ต้องมาวางตาเหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งการวางตาเหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) หมายถึง
กระบวนการสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือการรับรู้เกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ โดย
เปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อให้ครองอยู่ภายในจิตใจของลูกค้า โดยฐานที่นักการตลาดนามาใช้ เป็น
กลยุทธ์ในการวางตาเหน่งผลิตภัณฑ์มีหลายวิธี ดังนี้
1.การวางตาเหน่งโดยใช้ประโยชน์เป็นฐาน (Positioning by benefits)
2.การวางตาเหน่งโดยใช้ราคาหรือคุณภาพ (Positioning by price or quality)
3.การวางตาเหน่งโดยใช้เวลาของการใช้หรือการประยุกต์ใช้ (Positioning by time of
use or application)
4.การวางตาเหน่งโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้แถลงแทน (Positioning by product user or
spokesperson)
5.การวางตาเหน่งโดยการเปรียบเทียบโดยตรง (Positioning by direct comparison)
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
ผศ.ชื่นจิตต์ แจ้ง เจนกิจ (2543:106) กล่าวว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
หรือที่บางตาราเรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง มาจาก Integrated Marketing
Communication or IMC ปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่นิยมนามาใช้กันมากในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภครายใหญ่ ตลอดจนบริ ษัทเอเยนซี่โฆษณารายใหญ่ เพื่อหวังผลให้สินค้าและ
ข่าวสารการเสนอขายสินค้าได้รับความสนใจตลอดจนสามารถจูงใจให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจ
ซื้อมากที่สุด
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เป็นกระบวนการที่ธุรกิจจะเลือกเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าหรือการบริการ และลักษณะของตลาด
สินค้าของตน โดยเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาด มากกว่า 1 ประเภทมาใช้ผสมผสานกันอย่าง
ต่อเนื่อง เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ว่านี้ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขาย
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โดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดโดยตรง การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า (Display) การจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการ
ใช้สินค้า การบอกเล่าปากต่อปาก (Words-of-Mouth) เป็นต้น
แต่การจะเลือกใช้เครื่องมือใดบ้าง และเครื่องมือใดมากเครื่องมือใดน้อยขึ้นอยู่กับ
ประเภทสินค้า การเลือกใช้กลยุทธ์ผลักหรือกลยุทธ์ดึง (Push or Pull Strategy) ระยะในวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนระยะความพร้อมของผู้ซื้อ (Buyer’s Readiness Stage)
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ก็คือกระบวนการนาเครื่องมือสื่อสารการตลาด
หลายๆรูปแบบมาผสมผสานใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ผู้บริโภคเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ว่าสินค้านั้นๆ มีคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ไปจากสินค้าของผู้ผลิต
รายอื่นในตลาด
เครื่องมือสื่อสารการตลาดหลักๆ ที่ธุรกิจนิยมนามาใช้ในโปรแกรมการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร นอกเหนือจากการโฆษณา การส่งเส ริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดโดยตรง ธุรกิจยังสามารถนาเครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ ที่ธุรกิจ
พัฒนาขึ้นมาใช้เอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเป้าหมายจดจาในตราสินค้า และ
รู้สึกว่าตราสินค้าของธุรกิจมีคุณค่าเหนือกว่าตราสินค้าอื่นใจ ตลาด จนเกิดความมั่นใจตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของธุรกิจในที่สุด
ตารางที่ 18 แสดงประเภทเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
ประเภทเครื่องมือสื่อสาร
1. การโฆษณา (Advertising)

-

2. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)

-

3. การขายโดยบุคคล (Personal Selling)

-

4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
5. การตลาดเชิงกิจกรรม
(Event
Marketing)
6. การตลาดโดยตรง (Direct Marketing)

-

7. การจัดแสดงสินค้า (Display)

-

8. การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ

-

-

ตัวอย่างการนาไปใช้
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพ
โฆษณา ฯลฯ
การแลกซื้อสินค้า การแจกตัวอย่างสินค้า
ฯลฯ
การจัดพนักงานไปเดินเคาะประตูขายสินค้า
ตามบ้าน
การจัดประชุมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ
การส่งจดหมายตรงทางไปษณีย์ การขาย
สินค้าทางโทรศัพท์
การจัดประกวด การจัดแข่งขัน การจัด
ฉลอง
การกาหนดตาแหน่งที่แน่นอนบนชั้นวาง
สินค้า
การแลกซื้อแก้วน้า “โค้ก” แลกรับ “แฟนต้า
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(Merchandising)
9. การจัดทีมงานขาย (Sales Force)

-

10. สื่อเคล่อนที่ (Transit Media)

-

11.
12.
13.
14.

-

การจัดสัมมนา (Seminar)
คาขวัญ (Slogan)
บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
การจัดแสดงสาธิตการใช้สินค้า

15. สัญลักษณ์ต่างๆ (Signage)

-

การ์ด”
การส่งทีมงานขายไปเสนอขายสินค้าตาม
บ้าน
สัญลักษณ์ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหาร
ตามบ้าน “พิซซ่า ดิลิเวอรี่”
การจัดสัมมนาการเลี้ยงดูบุตรในขวบปีแรก
“ร้อยปีเอสโซ่ไทย ร้อยใจขอบคุณ”
กล่องขนมเค้กลายไทยของเอสแอนด์พี
การจัดสาธิตการปรุงอาหารด้วยเตา
ไมโครเวฟ
รูปทรงอาคาร ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

ที่มา : ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, กลยุทธ์สื่อสารการตลาด (กรุงเทพฯ: ทิปปิ้งพอยท์, 2546)

ส่วนที่ 3 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรางคณา ประดิษฐรา (2544) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กระเบื้องเซรามิค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดใน
ส่วนประสมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริม
การขาย โดยผลการวิจัยมีดังนี้
พบว่าวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อกระเบื้องปูพื้นของกลุ่มตัวอย่าง คือเพื่อใช้ใน
บริเวณห้องน้า ขนาดที่ต้องการซื้อ คือ ขนาด 8”x 8” และมีวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อ
กระเบื้ องบุผนังของกลุ่มตัวอย่าง คือเพื่อใช้ในบริเวณห้องน้า ขนาดที่ต้องการซื้อ คือ ขนาด
8”x8” เช่นกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคยี่ห้อ คอตโต้ มากที่สุดโดย
พิจารณาจากเหตุผลด้าน คุณภาพ เป็นหลักซึ่งจะเลือกซื้อกระเบื้องจากร้านบุญถาวรเซรามิค
โดยมีเหตุผลที่ว่า ร้านอยู่ในทาเลที่การเดินทางไปมาสะดวก ส่วนปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อกระเบื้องเซรามิค ส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญในเรื่องผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือสถานที่จัดจาหน่าย ราคา และการส่งเสริมการขาย หากจาแนกตามเพศจะ
พบว่า เพศชายให้ความสาคัญกับการตัดสินใจเลือกซื้อกระเบื้องในเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือสถานที่จัดจาหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาดตามลาดับ ซึ่งต่างจากเพศ
หญิงที่ให้ความสาคัญกับ เรื่องของราคาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ สถานที่จัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (2547) ได้ศึกษาโครงการ
ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมเซรามิก โดยได้ศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูล
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เกี่ยวกับความหมายความสาคัญ รูปแบบ ตลอดจนปัจจัยแห่งความสาเร็จและปัจจัยแห่งความ
ล้มเหลวของเครือข่ายวิสาหกิจเซรามิก โดยผลการวิจัยมีดังนี้
ด้านการตลาด โรงงานกระเบื้องส่วนใหญ่ผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งน่าจะ
ประมาณร้อยละ 80 ของโรงงานส่วนใหญ่จะขายผ่านตัวแทนจาหน่ายหรือผ่านทางร้านจาหน่าย
วัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น บุญถาวร HomePro และ Home Mart นอกจากนี้ โรงงานยังเข้าไป
ขายโดยตรงกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ สาหรับโรงงาน Tile Top และ Dynasty อาศัย
ช่องทางจาหน่ายที่เรียกว่า แฟคตอรี่เอาท์เล็ต ซึ่งสามารถขายได้ถึงร้อยละ 80 ของยอดขาย
ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าปริมาณการบริโภคกระเบื้องเซรามิกต่อคน เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดย ในปี
พ.ศ.2539 มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ตารางเมตรต่อคนต่อปี โรงงานส่วนใหญ่จะออกแบบสินค้าเอง
โดยการจ้างนักออกแบบมาจากต่างประเทศ เช่น อิตาลี แล้วจึงนาไปเสนอให้กับลูกค้า สาหรับ
ความนิยมของลูกค้า ชอบลวดลาย ดีไซน์ใหม่ๆ จากลายไม้ ลายดอกไม้จนมาถึงลายเซาะร่องซึ่ง
คล้ายคลึงกับแฟชั่นเสื้อผ้า และยังให้ความสนใจกับกระเบื้องขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่น กระเบื้อง
60*60 นิ้วด้วย ปัจจุบันมีการผลิตกระเบื้องที่มีลวดลายคล้ายคลึงกับหินธรรมชาติ เช่น ลายหิน
อ่อน หินแกรนิต และลายหินทราย ด้านกลยุทธ์ของธุรกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิก เป็นการ
ผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) จึงต้องอาศัยการวางเป้าหมายของตลาดไว้อย่างชัดเจน
ถ้าผู้ผลิตมีตลาดกลางเป็นเป้าหมาย มักใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเป็นหลักแต่ถ้ามีตลาดสูง
เป็นเป้าหมายก็มักจะใช้กลยุทธ์ด้านการสร้างตรายี่ห้อ รูปแบบ และลวดลายของสินค้าเป็นหลัก
ผู้ผลิตบางรายได้ใช้กลยุทธ์ในการนาเข้ากระเบื้องจากต่างประเทศเข้ามาขายด้วย ทาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้ อได้ดี โดยไม่ต้องลงทุนมาก แต่กลยุทธ์นี้จาเป็นต้องใช้เพียง
ระยะสั้นๆ เท่านั้น เพราะจะทาให้กระเบื้องจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ
จนทาให้ผู้ผลิตภายในประเทศไม่สามารถผลิตกระเบื้องเข้าแข่งขันได้ในอนาคต ส่วนเงื่อนไขด้าน
อุปสงค์ปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นตลาดในประเทศ ผู้ผลิตแต่ละรายจึงอยู่ในภาวะการแข่งขัน
ค่อนข้างสูงจึงรวมกลุ่มกันได้ยาก โดยกลุ่มผู้ผลิตที่มีเป้าหมายในตลาดเดียวกันก็ต้องอาศัยกล
ยุทธ์อื่นๆ เข้าช่วย เช่น การมีช่องทางจาหน่ายสินค้าหรือตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศ การขนส่ง
ที่สะดวกรวดเร็ว และการ ให้บริการติดตั้งกระเบื้อง เป็นต้น และปัจจุบันความต้องการของ
ผู้บริโภคมีความหลากหลาย อานาจการต่อรองของผู้ซื้อมีค่อนข้างสูง ผู้ผลิตจึงจาเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบลวดลายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินธุรกิจผลิตจาหน่ายกระเบื้อง
เซรามิก เพื่อกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของบริษัท ไทย-เยอรมัน
เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ดาเนินการวางแผนโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2
ส่วนคือ ส่วนที่เป็นข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Study) และส่วนที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Study) ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษาคือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาและนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจ ดังนี้
1. การศึกษาแบบปฐมภูมิ (Primary Study) โดยทาการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ดังนี้
 ความคิดเห็นจากลูกค้าตัวแทนจาหน่ายและคู่แข่งของบริษัท จานวน 10 ราย ได้แก่
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
คุณนันทิตา บุญสุข
คุณมลิสา สัมฤทธิ์
คุณสุนิสา รักษาพราหมณ์
คุณอดิศักดิ์ กรงทอง
เรือเอกศิริเทพ จินดาสวัสดิ์
คุณเกรวัส บัวกระโทก
คุณศิรฐา พังคี
คุณไกรทอง ใจสุวรรณ
คุณอมตะ ใคร่ครวญ
คุณกิตติ กิจอานนท์

ตาเหน่งและสถานที่
หัวหน้าพนักงานขายประจาบริษัทบุญถาวร สาขาบางนา
พนักงานขายประจาบริษัทบุญถาวร สาขาพัทยา
หัวหน้าฝ่ายขายประจาศูนย์คัมพานา สาขารัชดา
ผู้รับเหมาประจาโครงการหมู่บ้าน นาวีเฮ้าล์
วิศวกร/นายช่างโยธา ผู้รับผิดชอบโครงการในกองทัพเรือ
หัวหน้าฝ่ายขายประจาศูนย์ดูราเกรส สาขาบางนา
หัวหน้าฝ่ายขายประจาศูนย์อาร์ซีไอ สาขาบางนา
พนักงานขายกระเบื้องประจาบริษัทโฮมโปร สาขาบางพลี
หัวหน้าฝ่ายขายกระเบื้องประจาบริษัทกันยง สาขาชลบุรี
หัวหน้าฝ่ายขายกระเบื้องไดนาสตี้ ศูนย์สาขาพัทยา

51

เกณฑ์ในการเลือกบุคคลในการสัมภาษณ์ความคิดเห็น ดังนี้
- คนในอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความรู้จัก คุ้นเคยกับกระเบือ้ งเซรามิกมาเป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อและขายกระเบื้องเซรามิกยี่ห้อคัมพานาและยี่ห้ออื่นๆ
- เป็นผู้ที่มีความรู้ในการเลือกซื้อเลือกใช้กระเบื้องเซรามิก
- เนื่องด้วยข้อจากัดทางด้านเวลาและความสะดวกในการเข้าสัมภาษณ์
โดยรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึกขอใช้แนวคาถามที่เหมือนกันเพื่อให้ได้มุมมอง
ความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ที่หลากหลาย โดยคาถามในการสัมภาษณ์จะแสดงไว้ใน
ภาคผนวก ก
2. การศึกษาแบบทุติยภูมิ (Secondary Study) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆจากเอกสาร บทความ บทวิเคราะห์ หนังสือพิมพ์ เว็บไ ซด์ และจากหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและจาหน่ายกระเบื้องเซรามิก ตลอดจนกลยุทธ์และการตลาดของคู่
แข่งขันจากแหล่งข้อมูล ดังนี้
www.campanatiles.com เป็นเว็ บไซต์ของบริษัท ไทย- เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
จากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ประวัติองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลทางการ
บัญชี และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
www.settrade.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับศูนย์กลางข้อมูลการลงทุนเพื่อศึกษาดูข้อมูล
ในกลุ่มอุตสาหกรรม และคู่แข่งขัน
www.set.or.th เป็น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาถึงผล
ประกอบการ งบการเงิน จากรายงานข้อมูลประจาปีของบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
จากัด (มหาชน) ในแบบรายงาน 56-1 ตั้งแต่ปี 2547-2553
www.bot.or.th เป็นเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาถึง รายงานข้อมูล
การค้าระหว่างประเทศของไทยในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก การนาเข้า ส่งออก เป็นต้น
www.thaiceramicsociety.com เป็นเว็บของสมาคมเซรามิกไทยเพื่อศึกษาถึงประเภท
รูปแบบ ข้อมูลทั่วไป มาตราการต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกับอุตสาหกรรมเซรามิกไทย
สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิและแบบทุติย
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ภูมิมาสรุปผลโดยจะแบ่งผล

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Study)
3.1.1.1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากลูกค้าตัวแทนจาหน่ายและ
คู่แข่งของบริษัท
3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Study)
3.1.3 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five - Forces Model)
3.1.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
3.1.5 การวิเคราะห์แนวทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix
ส่วนที่ 2 การกาหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Strategic alternatives)
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Strategic Formulation
and Choices)

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการของบริษัท
โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการของบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
จากัด (มหาชน) และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นสอบถามความคิดเห็นของ ลูกค้า /ตัวแทน
จาหน่ายและคู่แข่งของบริษัท ดังนี้
3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Study)
3.1.1.1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของลูกค้า/ตัวแทนจาหน่ายและ
คู่แข่งของบริษัท จานวน 10 ราย
จากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า/ตัวแทนจาหน่ายและคู่แข่งของบริษัท เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกไทยในด้านต่างๆ และรวมถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกระเบื้อง
เซรามิก ตราคัมพานา ของ บริษัท ไทย- เยอรมัน เซร ามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) รวมทั้ง
แนวโน้มความต้องการกระเบื้องเซรามิกในอนาคต ทาให้ทราบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 ราย มี
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังประเด็นต่อไปนี้
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สภาพตลาดโดยทั่วไปของกระเบื้องเซรามิก
ความต้องการของลูกค้าและการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิก
แนวโน้มความต้องการกระเบื้องเซรามิกของลูกค้าในอนาคต
สภาพการแข่งขันของกระเบื้องเซรามิกในปัจจุบัน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระเบื้องจากประเทศจีน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระเบื้องคัมพานา และกระเบื้องยี่ห้ออื่นๆ
ข้อเสนอแนะ

1.สภาพตลาดโดยทั่วไปของกระเบื้องเซรามิก
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 ราย ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าตลาดกระเบื้อง
เซรามิกว่ายังสามารถเติบโตได้ เพราะเนื่องจากว่ากระเบื้องเซรามิกเป็นสินค้าที่ต้องใช้ควบคู่ไป
กับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ดังนั้นหากรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายตัวอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมก่อสร้า งก็จะขยายตัวตามไปด้วย และส่งผลให้ตลาดกระเบื้องเซรามิกขยายตัว
ควบคู่ไปกับการลงทุนในภาคการก่อสร้างได้
ปัจจุบันยังเห็นได้ชัดจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของตลาดกระเบื้องเซรามิกนั้นมี
มากขึ้น ทาให้ตลาดปัจจุบันโดยทั่วไปมีการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันโดยเฉพาะด้า นการตลาด
(Marketing) กระเบื้องเซรามิกยังถือได้ว่าเป็นสินค้าหนึ่งที่มีการส่งออก (Export) และทารายได้
ให้กับประเทศ และขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีการนาเข้า (Import) กระเบื้องเซรามิก สูงเช่น
ด้วยกัน
จากการสัมภาษณ์ เรือเอกเอกศิริเทพ จินดาสวัสดิ์ ท่านได้ให้ความคิด เห็นเพิ่มเติมว่า
ผู้บริโภคในประเทศยังคงมีความต้องการ (Demand) กระเบื้องเซรามิกอยู่มาก แต่ปัญหาของ
อุตสาหกรรมนี้คือ การผลิต (Production) แม้ว่าประเทศไทยจะใช้วัตถุดิบในการผลิตจากภาย ใน
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ในการผลิตนั้นก็จะต้องใช้แรงงาน พลังงานในการผลิต (Production)
และเทคโนโลยี (Technology) ที่สูง ดังนั้นจึงทาให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข็ง
2.ความต้องการ(Demand) ของลูกค้าและการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิก
ปัจจัยหลักๆที่ลูกค้าคานึงถึงในการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิก คือ
ราคา(Price) สินค้าที่คุ้มค่าเหมาะสมกับคุณภาพ (Quality)
คุณภาพ(Quality) ที่ดีของสินค้า เช่น ขอบของกระเบื้องต้องมีความเสมอกัน, ไม่มี
ปัญหาการโก่งตรงกลางของกระเบื้อง และมีความแข็งแรง ทนทาน
สีสันสวยงาม และลวดลายหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
ความเชื่อมั่นในตรายี่ห้อ

54

-

ความสะดวก(Convenicnce) ในการหาซื้อ
ความครบถ้วนของสินค้า(Product) และบริการ (Service)

คุณเกรวัส บัวกระโทก ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในการเลือกซื้อกระเบื้องที่จริง
แล้วยังขึ้นอยู่กับ “มุมมองของลูกค้า ” ที่มีต่อยี่ห้อ /ตราสินค้า (Brand)ผนวกกับความพึงพอใจ
ของลูกค้า(Satisfaction) ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องการสินค้าที่มีความแตกต่างกัน ไม่ซ้าแบบใคร
นอกจากนี้หากมองในมุมของประโยชน์ในการใช้สอยแล้ว การเลือกกระเบื้องเซรามิกของลูกค้า
ยังขึ้นอยู่กับบริเวณและพื้นที่ ว่าเป็นพื้นที่ส่วนใดของบ้านเหมาะกับการใช้กระเบื้องแบบใด สิ่ งที่
สาคัญคือ ความต้องการ(Demand) ของลูกค้ามีความหลากหลาย ต้องการสินค้าที่มีสต็อก (Stock)
เมื่อลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อแล้ว ต้องสามารถซื้อกลับไปได้เลย ต้องสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการและไลฟ์สไตล์(Lifestyle) ของลูกค้าได้เลย
ในบ้านหนึ่งหลังนั้นลูกค้าแต่ละคนจะมีไลฟ์สไตล์(Lifestyle) รูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
จาเป็นว่าบ้านหนึ่งหลังจะต้องเป็นกระเบื้องจากยี่ห้อเดียว หรือซื้อจากร้านเดียวกัน ดังนั้นในการ
เลือกซื้อกระเบื้องจึงไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัว แต่สามารถนากระเบื้องของยี่ห้อหนึ่งมาใช้
ร่วมกันกับกระเบื้องอีกยี่ห้อหนึ่งได้ ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคุณอดิศักดิ์ กรงทอง
จากการสอบถามความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากระเบื้องขนาดปกติ ที่ลูกค้ามี
ความต้องการมากที่สุด คือ กระเบื้องปูพื้นขนาด 30x30 เซนติเมตร(12x12นิ้ว) ซึ่งเป็นกระเบื้อง
ขนาดมาตราฐานและขายดีกว่ากระเบื้องบุผนัง เ นื่องจากว่ากระเบื้องปูพื้นสามารถนาไปปูผนัง
ได้ แต่กระเบื้องบุผนังจะไม่สามารถนามาปูพื้นได้ เพราะกระเบื้องบุผนังจะมีน้าหนักเบาและ
เปราะบางกว่ากระเบื้องปูพื้น เมื่อนาไปปูพื้นจะทาให้แตกหักได้
3.แนวโน้ม(Trend) ความต้องการกระเบื้องเซรามิกของลูกค้าในอนาคต
จากการสอบถามความคิดเห็นส่วนใหญ่พบว่า แนวโน้มความต้องการกระเบื้องเซรามิ
กของลูกค้าในอนาคต คือ
1.ต้องการกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากประหยัดเวลาในการปูทาให้ไม่ต้อง
สูญเสียเวลา สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อเทียบกับการปูกระเบื้องแผ่นเล็ก
2.ต้องการกระเบื้องที่ เวลาปูมีร่องแคบ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนจะเห็นได้ว่าการปู
กระเบื้องจะมีร่องเยอะและกว้าง ช่างจะต้องเสียเวลาในการยาแนวและทาให้พื้นดูไม่สวยเมื่อมี
ร่องเยอะ
3.ต้องการกระเบื้องที่ทาความสะอาดง่ายและคงทน เมื่อมีคราบน้า คราบกาแฟหรือ
คราบหมึกหกเลอะเทอะบนกระเบื้องแล้วสามารถเช็ดล้าง ทาความสะอาดได้ง่าย น้าต้องไม่ซึม
ลงในเนื้อกระเบื้องจนทาให้กระเบื้องเปราะบาง
4.ต้องการกระเบื้องที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆได้
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5.ลูกค้ามีความต้องการในกระเบื้องสีพื้นมากขึ้น ลายคลาสสิค (Classic) ดูเรียบหรูหรา
เป็นเงางามอยู่เสมอให้ภาพลักษณที่ดีแก่บ้านและผู้อยู่อาศัย ดูดี มีสไตล์ (Style)
6.ในเรื่องของราคา(Price) ลูกค้าต้องการราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ (Quality) ของ
สินค้า
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังให้ความเห็นว่า ปัจจุบันลูกค้ามีความนิยมในกระเบื้อง ชนิด
“แกรนิโต้ ” เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นกระเบื้องชนิ ดเนื้อเดียว ทาจากหินบด เป็นกระเบื้องที่มีขนาด
ใหญ่ ได้แก่ขนาด 60 x60 เซนติเมตร และ 80x80 เซนติเมตร ซึ่งเป็นกระเบื้องนาเข้าจาก
ประเทศจีน แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะนิยมขนาด60x60 เซนติเมตร มากที่สุด
แนวโน้ม(Tend) ในอนาคตลูกค้าอาจจะเปลี่ยนความต้องการมาใช้กระเบื้องแกรนิโ ต้กัน
เป็นส่วนใหญ่และจะไม่เลือกใช้กระเบื้องเซรามิกแบบธรรมดา เพราะกระเบื้องแกรนิโต้นั้นมีราคา
ที่ไม่แพง และมีข้อดีหลายอย่าง
4.สภาพการแข่งขัน(Competition) ของกระเบื้องเซรามิกในปัจจุบัน
ในปัจจุบันพบว่า การแข่งขันในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกไทย มีการแข่งขันที่
รุนแรง นอกจากการแข่งขันภายในประเทศแล้วยังมีการแข่งขันจากต่างประเทศ ซึ่งก็คือการ
นาเข้ากระเบื้องราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันในตลาดซึ่งสินค้าจากจีนที่เข้ามาจะใช้กล
ยุทธ์ด้านราคา(Price Strategy) เป็นหลักในขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศไม่สามารถปรับเพิ่ม
ราคาได้เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด(Marketing Strategy) เพื่อรักษายอดขาย ด้วยการเป็นผู้นาเข้ากระเบื้องจากประเทศจีน
เองเพื่อทาการตลาดในระดับกลางและล่าง
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยก ารออกแบบ ดีไซน์และลวดลายสินค้าเพื่อตอบรับความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคส่งผลให้รูปแบบหรือลวดลายของสินค้ามีคุณภาพและความ
หลากหลายมากขึ้น เพราะกระเบื้องส่วนใหญ่คุณภาพจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะแตกต่าง
กันที่ลายและการดีไซน์
ด้านราคา (Price)
ใช้กลยุทธ์ด้านราคา มาแข่งขันกันมากขึ้นซึ่งในการกาหนดราคานั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆด้วย เช่น ปริมาณการสั่งซื้อ ขนาดของร้านวัสดุ รวมถึงการให้เครดิตแก่ร้านค้าและต้นทุน
วัตถุดิบในการผลิตด้วย ดังนั้นราคาที่แท้จริงของกระเบื้องเซรามิกของตัวแทนจาหน่ายแต่ละร้าน
จะแตกต่างกันไป
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- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
มีการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงการให้บริการด้าน
การออกแบบผ่านบริการแบบ 3D เพิ่มมากขึ้น ช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นถือเป็นเรื่องที่สาคัญ
เพราะแต่ละร้านจะมีกระเบื้องลายที่ไม่เหมือนกัน ถึงแม้นว่า จะเป็นกระเบื้องที่มาจากบริษัท
เดียวกันก็ตาม
ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
มีการจัดทาการส่งเสริมการขายควบคู่ไปกับกลยุทธ์ด้านราคา เพื่อกระตุ้นการตลาด และ
เน้นการส่งเสริมการขาย ณ จุดขายเพิ่มมากขึ้น
5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเข้ากระเบื้องจากประเทศจีน
กระเบื้องจากประเทศจีนที่เข้ามาตีตลาดไทย ปัจจุบันจะเป็นกระเบื้องชนิด “แกรนิโต้ ”
ที่มีขนาดใหญ่ 60 x60 เซนติเมตร และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการในประเทศเป็นอย่างมาก ทาให้ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องหันมานาเข้ากระเบื้อง
จากจีน เพื่อเพิ่ มไลน์สินค้า (Line Extension) ของตนเองให้สามารถตอบสนองความต้องการ
(Demand) ของลูกค้า กระเบื้อง แกรนิโต้ ขนาด 60x60 เซนติเมตร เป็นกระเบื้องที่ไม่มีการผลิต
ภายในประเทศไทย นอกจาก บริษัท ไทย- เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน ) หรือ
ผู้ผลิตกระเบื้องคัมพานา ในอ ดีตเป็นเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นที่ผลิตกระเบื้อง ขนาด 60 x60
เซนติเมตรได้ แต่ปัจจุบันได้สั่งยกเลิกการผลิตไปแล้วเนื่องจากไม่สามารถต่อสู้กับต้นทุนการ
ผลิตที่สูงได้
สาเหตุ ที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยไม่ผลิตกระเบื้องขนาดใหญ่ 60x60 เซนติเมตร
1.มีต้นทุนค่าแรงงานและค่าวัตถุดิบสูง
2.ต้นทุนในการผลิต(Product Cost) สูง เนื่องจากต้องลงทุนในเครื่องจักรที่ผลิต และ
เทคโนโลยี (Technology) ที่สูงมาก
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตที่เกิดขึ้นแล้วพบว่าการนาเข้า(Import) นั้นจะมี
ต้นทุนที่ถูกกว่าการผลิตเอง
จุดเด่นของกระเบื้องนาเข้า คือ
1.มีราคาถูก
2.มีขนาดใหญ่
3.คุณภาพทัดเทียมกับไทย
4.ไร้รอยต่อ (เวลาปูสามารถปูชิดกันได้เลย)
5.ทาความสะอาดง่าย และเงางาม
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ปัจจุบันกระเบื้องแกรนิโต้ที่นาเข้าจากจีน มีนวัตกรรม ( Innovation) ในการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้นกว่าเดิม คือ เป็นกระเบื้องแกรนิโต้ ที่มีการเคลือบ “สารนาโน ” ซึ่งทาให้กระเบื้องมี
คุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเงางามตลอดเวลาสามารถป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันน้าซึม และ
คราบต่างๆได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่ากระเบื้องแกรนิโต้มีความแตกต่างจากกระเบื้องเซรามิ
กแบบธรรมดา ทาให้ปัจจุบันผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็ น บริษัทผู้ผลิตกระเบื้องอาร์ซีไอ (RCI)
หรือกระเบื้องดูเรเกรส (UMI) ต่างก็หันมานาเข้ากระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 60x60 เซนติเมตร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
6.ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระเบื้องคัมพานา(Campana) และกระเบื้องยี่ห้ออื่นๆ
จากการสอบถามความคิดเห็น ของผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มบริษัทบุญถาวร ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่ากระเบื้องคัมพานา เป็นกระเบื้องที่มี “ราคาถูก ” (Low Price) เจาะกลุ่มลูกค้าระดับ
ล่างโดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ตึก และห้องเช่า ที่ต้องการซื้อกระเบื้อง
ในปริมาณมากเพราะ ราคาถูกยิ่งซื้อมากต้นทุนยิ่งต่า
แต่ถ้าเป็นลูกค้ารายย่อย ที่ต้องการซื้อกระเบื้องใช้ในบ้านตัวเองจะเลือกซื้อกระเบื้อง
คัมพานาน้อย เพราะลูกค้าต้องการให้บ้านมีความหรูหรา จึงหันไปเลือกใช้ยี่ห้ออื่นอย่างเช่น
คอตโต้ (Cotto) กระเบื้องคัมพานาถือได้ว่าเป็นกระเบื้องเกรดเอ แต่มีราคาที่ถูก ทาให้ลูกค้ามอง
ว่าราคาถูก คุณภาพก็ย่อมต่า
ซึ่งขนาดของกระเบื้องคัมพานาที่ขายดีที่สุด คือ กระเบื้องปูพื้นขนาด 30x30 เซนติเมตร
หรือ 12x12นิ้ว ในอดีตบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ก็เคยเป็นผู้ผลิต
กระเบื้องขนาดใหญ่มาแล้ว แต่ไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระทางด้าน
ต้นทุนไว้ได้ คุณสุนิสา รักษาพราหมณ์ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
คุณอดิศักดิ์ กรงทอง ผู้รับเหมาประจาโครงการหมู่บ้าน นาวีเฮ้าล์ (NAVE House) ให้
ความเห็นว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาจองซื้อบ้านในโครงการจะนิยมใช้กระเบื้ องอาร์ซีไอ ( RCI)
รองลงมาคือกระเบื้องดูราเกรส (UMI) เนื่องจากว่ากระเบื้องมีความหลากหลายสูง เป็นกระเบื้อง
เกรดเอ และมีเหตุผลที่ไม่เลือกใช้กระเบื้องคัมพานา ดังนี้
1.กระเบื้องมีความบาง
2.มีลวดลายแบบเดิมๆ
3.ลวดลายที่มีไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
4.มีราคาถูก ทาให้ดูเหมือนว่าคุณภาพต่าไปด้วย
5.บางครั้งลูกค้าสนใจกระเบื้องลายหนึ่งมากมีโชว์ไว้ในร้าน แต่พอสั่งไปเพื่อนามาใช้
กลับไม่มีสินค้าเพราะยกเลิกผลิตไปแล้ว ส่งผลทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ
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6.เมื่อซื้อมาแล้วกระเบื้องไม่พอใช้ ต้องสั่งซื้อเพิ่ม พอสั่งซื้อมาใหม่ สีของกระเบื้องที่ได้
กลับไม่เหมือนเดิมกับการสั่งในรอบแรก ทั้งๆที่เป็นลายเดิมและบางครั้งสั่งครั้งละเยอะๆในกล่อง
เดียวกันก็มีบางแผ่นที่มีสีผิดเพี้ยนไป
คุณสุนิสา รักษาพราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายขายประจาศูนย์ คัมพานา (Campana) บริษัทบุญ
ถาวร สาขารัชดา ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระเบื้องคัมพานาว่า กระเบื้องคัมพานาเป็นแบรนด์ที่
เกิดขึ้นและมีมายาวนาน กระ เบื้องคัมพานาส่วนใหญ่จะเน้นขายลูกค้ากลุ่มอพาร์ทเม้นท์ หอพัก
และหน่วยงานราชการต่างๆโดยขายทีละเยอะๆ ครั้งละหลายพันตารางเซนติเมตร ขนาดที่ขายดี
คือ กระเบื้องปูพื้นขนาด 30x30 เซนติเ มตร และขนาด 40x40 เซนติเมตร เหตุผลที่หน่วยงาน
ต่างๆเลือกใช้กระเบื้องคัมพานาเพราะคุณภาพดี ราคาถูกไม่แพง กระเบื้องคัมพานาจะเน้นจุด
ขายที่เป็น “ภายใน ” เน้นพื้นแบบเรียบๆ มีลายน้อยๆ เน้นพวกสีเอิร์ท โทน ลายหินแบบ
เรียบๆ เน้นการเลียนแบบธรรมชาติมากกว่า และเน้นการขายก ระเบื้องพื้นมากกว่าเพราะ
กระเบื้องบุผนังจะมีลายให้เลือกน้อย กระเบื้องคัมพานาจะไม่ค่อยมีลายใหม่ๆออกมา ซึ่ง
แตกต่างจากยี่ห้ออื่นที่มีลวดลายใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าเลือกมากกว่า มีการดึงดูดลูกค้าด้วย
กระเบื้องหลายประเภท หลายขนาด แต่กระเบื้องคัมพานายังคงเน้นในรูปแบบเดิมๆ
คุณเกรวัส บัวกระโทก หัวหน้าฝ่ายขายประจาศูนย์ดูราเกรส ( UMI) ให้ความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่ากระเบื้องคัมพานานั้น เป็นกระเบื้องที่เจาะกลุ่มตลาดล่าง มีราคาที่ถูก เมื่อเทียบกับ
กระเบื้องดูราเกรสที่เป็นกะเบื้องระดับกลางลงล่าง ซึ่งกระเบื้องดูราเกรสมีจุดเด่นที่สีสัน ลวดลาย
ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบและยังมีการผลิตกระเบื้องชนิดโมเสคที่ผสมเนื้อเซรามิก ซึ่งมีการ
ผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องโดยกระเบื้องดูราเกรสจะเน้นเป็นกระเบื้องพื้นทั้งหมด เพราะถ้าเป็น
กระเบื้องบุผนังจะใช้ชื่อตราว่า “ลีลา” ขนาดที่ขายดี คือขนาด 30x30 เซนติเมตร ปัจจุ บันดูรา
เกรสพยายามปรับให้เข้าถึงกลุ่มลุกค้าสถาปนิกและลุกค้าที่ต้องการความทันสมัย สร้างความ
แตกต่าง(Differantiation) พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กระเบื้องเป็นมากกว่าสินค้าตกแต่งบ้าน
คุณศิรฐา พังคี หัวหน้าฝ่ายขายประจาศูนย์อาร์ซีไอ (RCI) ให้ความคิดเห็นว่ากระเบื้อง
อาร์ซีไอนั้นจะเป็นกระเบื้องที่เน้นการตกแต่ง เป็นกระเบื้องที่มีสีสันและลวดลายให้เลือกมากมาย
มีการเพิ่มความถี่ในการเปิดตัวลายใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เน้นผลิตกระเบื้องที่มีขนาดที่คู่แข่งไม่ผลิต
และเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการเลือกกระเบื้องในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจาก
วัสดุตกแต่งมาเป็นสินค้ากึ่งแฟชั่นแล้ว
คุณกิตติ กิจอานนท์ หัวหน้าฝ่ายขายกระเบื้องไดนาสตี้ (Dynasty) ศูนย์สาขาพัทยา ให้
ความคิดเห็นว่า แม้กระเบื้องคัมพานาจะเน้นจับกลุ่มตลาดล่างเช่นเดียวกันกับกระเบื้องไดนาสตี้
ก็ตาม แต่ถึงอย่างไรกระเบื้องไดนาสตี้ ก็มีช่องทางการขายที่ครอบคลุมกว่าและเข้าถึงได้ง่าย
กว่า กระเบื้อง ไดนาสตี้ ก็เป็นกระเบื้องที่เน้นราคาถูก (Low Price) เน้นกลุ่มตลาดกลางลงล่าง
เป็นกระเบื้องที่มีคุณภาพ มีลวดลายให้เลือกมากมาย เพียงแต่มีช่องทางการขายที่แตกต่างไป
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จากกระเบื้องคัมพานา ดูราเกรส และอาร์ซีไอ ตรงที่ไม่ได้มีการขายในร้านโมเดิร์นเทรด (Modern
Trade) แต่เป็นลักษณะของการขายแบบตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ไทล์ท็อป เน้นการขยายสาขา
เพื่อเจาะตลาดมากกว่า
7.ข้อเสนอแนะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้คาแนะนาเพิ่มเติมว่า กระเบื้องจากจีนที่มีการนาเข้ามามากใน
ปัจจุบัน นั้นกลายเป็นที่นิยมของคนไทย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ผนวกกับการนานวัตกรรมใหม่ (New Innovation) อย่างการเคลือบสารนาโนบนผิวกระเบื้องนั้น
ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจ ผู้ประกอบการในประเทศไทยไม่ควรนิ่งเฉย ควรมีการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อผลิตกระเบื้องที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
อนาคต และควรใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) เพื่อสู้กับคู่แข่งจากต่างชาติ ควรมีการ
ร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อหาทางลดต้นทุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนพลังงานในการผลิต หรือ
วัตถุดิบเป็นต้น ไม่เช่นนั้นในอนาคตนอกจากกระเบื้องจากจีนจะเข้ามาเยอะขึ้นแล้วด้วยข้อตกลง
เขตการค้าเสรี(FTA) ระหว่างไทย-จีน และจะมีกระเบื้องจากเวียดนามด้วยข้อตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน(ASEAN) และกระเบื้องจากยุโรปเข้ามาตีตลาดไทยมากขึ้นด้วยสหภาพทางเศรษฐกิจ
ภายใต้กรอบ ( European Union)
ตารางที่ 19 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของลูกค้า/ตัวแทนจาหน่ายและคู่แข่งของ
บริษัทในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็น
1.สภาพตลาด
โดยทั่วไป

ปัจจัยที่พิจารณา
-การเปิดเสรีทางการค้า
-การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
-การนาเข้ากระเบื้อง
-ความต้องการภายในประเทศ
-ต้นทุนการผลิต
2.ความต้องการและ -ปัจจัยที่ลูกค้าคานึกถึงในการเลือก
การเลือกซื้อ
ซื้อ
กระเบื้องเซรามิ
-ความต้องการของลูกค้า
กของลูกค้า

รายละเอียด
-มีผลกระทบมาก
-มีความรุนแรง
-มีการนาเข้าสูง
-มีความต้องการสูง
-ต้นทุนสูง
-ราคา,คุณภาพ,ลวดลายการดีไซต์,ความ
เชื่อมั่นในยี่ห้อ,ความสะดวกในการซื้อ
-ต้องการความแตกต่าง
-ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของ
ลูกค้าได้

3.แนวโน้มความ
ต้องการในอนาคต

-มีความต้องการกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อประหยัดเวลาในการปู
-ต้องการกระเบื้องร่องแคบเพื่อความสวยงาม

-ขนาด
-ร่องกระเบื้อง
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-การทาความสะอาด
-การป้องกัน
-รสนิยิม

4.สภาพการแข่งขัน
ในปัจจุบัน

-แนวโน้มในอนาคต
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านราคา
-ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-ด้านการส่งเสริมการขาย

5.การนาเข้า
กระเบื้องจาก
ประเทศจีน

-กระเบื้องชนิด “แกรนิโต้”
-สาเหตุที่ประเทศไทยไม่ผลิต
กระเบื้องขนาดใหญ่มากๆ

-จุดเด่นของกระเบื้องนาเข้า

6.ความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระ
เบื้องคัมพานาและ
กระเบื้องยี่ห้ออื่น

-กระเบื้องคัมพานา

-ขนาดที่ขายดี
-เหตุผลที่ลูกค้าบางส่วนไม่เลือกใช้
กระเบื้องคัมพานา

-วางจุดขายไว้ที่

-ทาความสะอาดง่าย,คงทน,
-สามารถป้องกันรอยขีดขวนต่างๆได้
-ป้องกันน้าซึมลงในเนื้อกระเบื้อง
-สีพื้น ลายคลาสสิค ดูเรียบหรูหรา เป็นเงา
งาม ดูดี
-ต้องการกระเบื้อง “แกรนิโต้”ขนาด 60*60
ซม.ซึ่งนาเข้าจากประเทศจีน
-มีการพัฒนาการออกแบบการดีไซต์ลวดลาย
ให้มีความหลากหลาย
-ราคาขึ้นกับปริมาณการสั่งซื้อ ,เครดิตร้านค้า,
ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต
-มีความทันสมัยขึ้น,การพัฒนาระบบ 3D
-เน้นการส่งเสริมการขาย ณ จุดขายเพิ่มมาก
ขึ้นควบคู่ไปกับกลยุทธ์ด้านราคา
-เป็นที่นิยมมาก และมีชนาดใหญ่
-ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยมาก
-ต้นทุนค่าแรงงาน และค่าวัตถุดิบสูง
-ต้นทุนการผลิตสูง
-เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนแล้วการนาเข้านั้นมี
ต้นทุนที่ถูกกว่า
-ราคาถูก,ขนาดใหญ่
-คุณภาพทัดเทียมไทย
-ไร้รอยต่อ
-ทาความสะอาดง่าย เงางาม มีการเคลือบสาร
นาโน
-ราคาถูก ไม่แพง
-เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงล่าง
-ภาพลักษณ์ดูคุณภาพต่าตามราคาที่ถูก
-กระเบื้องปูพื้นขนาด 30*30 ซม.
-กระเบื้องมีความบาง
-มีลวดลายแบบเดิมเดิม
-ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
-ราคาถูก
-ไม่มีสินค้าตามที่ตั้งโชว์ไว้
-กระเบื้องลายเดียวกันมีสีไม่เหมือนกัน
-เน้น “ภายใน”
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-กระเบื้องดูราเกส

-ขนาดที่นิยม
-นโยบาย

-กระเบื้องอาร์ซีไอ

-นโยบาย

-กระเบื้องไดนาสตี้

-พื้นเรียบ,มีลายน้อย
-เน้นการเลียนแบบธรรมชาติ
-เน้นการขายกระเบื้องพื้นมากกว่าบุผนัง
-ไม่ค่อยมีลายใหม่ๆออกมา
-เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงล่าง
-มีจุดเด่นที่สีสันและลวดลาย
-เน้นกระเบื้องโมเสคผสมเซรามิก
-เน้นการขายกระเบื้องพื้น
-ขนาด 30*30 ซม.
-เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความทันสมัย
-สร้างความแตกต่าง,พัฒนาผลิตภัณฑ์
-กระเบื้องเป็นมากกว่าสินค้าตกแต่งบ้าน
-เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงล่าง
-เน้นกระเบื้องแนวตกแต่ง
-เน้นสีสันและลวดลาย
-เพิ่มความถี่ในการออกลายใหม่ๆ
-เปลี่ยนจากวัสดุตกแต่งบ้านมาเป็นสินค้ากึ่ง
แฟชั่น
-เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงล่าง
-สินค้ามีราคาถูก
-มีช่องทางการขายที่ครอบคลุม
-มีลวดลายให้เลือกมากมาย
-ไม่ได้มีช่องทางการขายแบบ Modern Trade
แต่เน้นช่องทางการขายแบบตลาดนัด

3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Study)
สถานการณ์ทางการตลาด
กระเบื้องเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่ เชื่อมโยงกับภาคการก่อสร้าง ดังนั้นภาวะการ
ขยายตัวของตลาดจึงมักจะขนานไปกับการลงทุนภาคการก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบัน
การผลิตกระเบื้องเซรามิกยังใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การผลิตจะใช้พลังงานและ
แรงงานเป็นจานวนมาก และเป็นการผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองคว ามต้องการในประเทศเป็นหลัก
อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ ทาให้กระเบื้องเซรามิก เป็น
สินค้าส่งออกและทารายได้ให้กับประเทศสูงถึงปีละกว่า 20,000 ล้านบาท
ส่วนตลาดกระเบื้องเซรามิกระดับล่างพบว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะ
กระเบื้องปูพื้นขนาด 12*12 นิ้ว และ 16*16 นิ้ว เนื่องจากมีผู้ประกอบการกระเบื้องบางรายที่หัน
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มานาเข้ากระเบื้องเซรามิกราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาจาหน่ายเพื่อเสริมไลน์สินค้า เป็นผลให้
ผู้ผลิตบางรายตัดสินใจนากระเบื้องราคาต่าในลักษณะของไฟติ้งแบรนด์ออกมาแข่งขัน เพื่อลด
ราคาให้ต่าลงมาให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ จุดเด่นของกระเบื้องจากจีน คือ ราคาถูก และมีสีสัน
ลวดลายเข้ม หากเป็นกระเบื้องเกรดเอขนาด 12*12 นิ้ว ปัจจุบันราคาขายหน้าร้านเฉลี่ยตาราง
เมครละ 120 บาทเศษ ขนาด 16*16 เฉลี่ยตารางเมตรละ 135 บาทซึ่งต่ากว่าราคากระเบื้องที่
ผลิตในประเทศซึ่งมีราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 150-185 บาท
แต่ถึงอย่างไรสถานการณ์ทางการตลาด ของกระเบื้องเซรามิกเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นซึ่ง
เป็นไปตามการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับอุปสรรคจากต้นทุนการผลิตโ ดยเฉพาะต้นทุนพลังงานและต้นทุน
วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพราะนับตั้งแต่ต้นปี 2553 ราคาวัตถุดิบบางตัวได้ปรับสูงขั้น
ได้แก่ สีที่ใช้ผสมในเนื้อเซรามิก สารเคมี และกล่องกระดาษ โดยกรณีกล่องกระดาษมีการปรับ
ขึ้นราคาแล้วประมาณ 30%
สถานการณ์ทางการแข่งขัน
สาหรับสถานการณ์ทางการแข่งขันพบว่า มีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการเข้ามาช่วง
ชิงตลาดของสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้านาเข้าจากประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วน
ตลาดในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนถึง 15% ของมูลค่าตลาดรวมซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่
มีราคาถูกส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคากระเบื้องจากประเทศจีนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าการผลิตใน
ไทยประมาณ 50% เนื่องจากได้เปรียบด้านค่าแรงและต้นทุนเครื่องจักรที่ต่ากว่า เพราะ
เครื่องจักรบางตัวในประเทศจีนสามารถผลิตได้เอง
หากพิจารณาในด้านของคุณภาพและเทคนิคการผลิตแล้ว กระเบื้องจากประเทศจี นมี
คุณภาพและเทคนิคในการผลิตกระเบื้องที่ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามข้อด้อย
ของการผลิตกระเบื้องในจีนที่ยังไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศไทย คือ การออกแบบ
และการพัฒนารูปแบบกระเบื้องใหม่ๆที่หลากหลาย ได้เท่ากับผู้ประกอบการในไทย
แนวโน้มของอุตสาหกรรม
ดังนั้น ทิศทางอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้นและผนังปี 2554 นั้น เชื่อว่าผลจากการสนับ
สนุน นโยบายของภาครัฐในส่วนของการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร และโครงการไทย
เข้มแข็งที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณออกมาจานวนมากในปี 2553 นั้น ทาให้กาลังซื้อตลาด
ต่างจังหวัดสูงขึ้น ผลักดันให้มีความต้องการเพิ่มเพียงเล็กน้อยจากปี 2553 เนื่องจาก ในปี 2553
มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้สิ้นสุดลง และการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังน้าลด ซึ่งความต้องการจากการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังน้าลดอาจ
มีผลต่อเนื่องถึงต้นปี 2554 แต่ความต้องการอาจจะไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปี 2553
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จากปัจจัยดังกล่าวมีแนวโน้มว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกจะมีการ
ขยายตัวประมาณ 10% ตลาดกระเบื้องประมาณ 90% เป็นตลาดระดับกลางลงล่าง ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้าของประเทศและกลุ่ มเกษตรกร ซึ่งเมื่อพืชผลทางการ
เกษตรดี ก็จะทาให้ชาวบ้านเกษตกรมีรายได้ดีขึ้น และตลาดรวมก็ต้องขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในส่วนของการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก ในปี 2553 เติบโตเพิ่มขึ้นจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลก แต่การเติบโตเป็นการเปรียบเทียบจากฐานตัวเลขที่ต่า จึงทาให้ก ารส่งออก
ขยายตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สาหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก ในปี 2554 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ผู้ส่งออกประสบปัญหาการแข็ง
ค่าของเงินบาท จึงทาให้สินค้าของไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง และมีผลให้การส่งออกของไทย
อาจจะขยายตัวได้ไม่มากนัก
3.1.3 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกด้วย Five Forces
Model ของ Michael E. Porter ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้
3.1.3.1 สภาพการณ์ของการแข่งขันในอุตสาหกรรม
สภาพการแข่งขันภาพในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกนั้นมีการแ
ข่งขันที่สูง อัน
เนื่องมาจากสงครามราคาที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม ทั้งจากคู่แข่งขันภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศที่เข้ามาเจาะตลาดไทย โดยใช้กลยุทธ์ราคาต่าใน
การทาตลาดทาให้ความรุนแรงของการแข่งขันนั้นเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปิดเสรี
ทางการค้ากับจีน เวียดนาม เป็นต้น โดยเฉพาะจีนนั้นถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สาคัญที่มีความ
ได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านแรงงานหรือเครื่องจักรที่ต่ากว่าประเทศ
ไทยมาก ทาให้สินค้าที่คู่แข่งขันนาเข้ามามีราคาที่ถูกซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการใน
ประเทศเป็นอย่างมาก ส่วนการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศพบว่ามีความรุนแรง
เช่นกัน อันเนื่องมาจากกาลังการผลิตของคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นทุกปี ผนวกกับกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
ของคู่แข่งที่เน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่างทาให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมยิ่งมี
ความรุนแรง บวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ทาให้ผู้บริโภคต้องตัดสินใจในการซื้อมากขึ้น ดังนั้นการ
แข่งขันทางด้านราคาจึงรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3.1.3.2 อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
ปัจจุบันพบว่าผู้ซื้อมีแรงอานาจในการต่อรองที่สาคัญมากแรงหนึ่ง เนื่องจากความ
ต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิก
เพราะคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมสามารถที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน มีความ
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หลากหลาย และผลิตออกมาเป็นจานวนมากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และมี
ราคาขายต่า ดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถเลือกสิ นค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการและมี
ราคาที่เหมาะสมได้จึงส่งผลให้อานาจการต่อรองของผู้บริโภคนั้นจึงมีค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ในและต่างประเทศ
3.1.3.3 อานาจการต่อรองของผู้ผลิต
ผู้ขายปัจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกมีอานาจในการต่อรองที่สามารถ
อธิบายได้ดังนี้
(1) วัตถุดิบ
ผู้ส่งมอบวัตถุดิบในด้านแหล่งดิน แหล่งแร่ และดินผสม ถือได้ว่าไม่ได้เป็นแรงกดดันที่
มากนักของอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งนี้เพราะแหล่งแร่และแหล่งดินมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทาให้
ไม่สามารถผูกขาดได้โดยกลุ่มใดเพียงกลุ่มเดียว เพราะยังคงมีผู้ จาหน่ายรายอื่นๆที่ทดแทนกัน
ได้ ส่วนเรื่องเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สี สารเคลือบและสารเคมีต่างๆ ส่วนใหญ่จะนาเข้าจาก
ต่างประเทศและไม่มีการผูกขาดการนาเข้าแต่อย่างใด เช่นเดียวกันกับเครื่องมือที่ใช้วัดและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้านั้น ก็สามารถนาเข้าได้จากต่างประเทศเช่นเดียวกัน
(2) พลังงาน
ด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต ถือได้ว่าเป็นแรงกดดันที่รุนแรงที่สุดของอุตสาหกรรมทั้งนี้
เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้ก๊าซแอลพีจี ซึ่งผูกขาดโดยบริษัท ปตท. และมีแนวโน้มว่า
ราคาจะสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบในการผลิตกระเบื้องเซรามิก เพราะในการผลิ ตต้องใช้เตาขนาด
ใหญ่ และมีความต้องการใช้พลังงานสูง ราคาของก๊าซจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อต้นทุนการ
ผลิต และปัจจุบันผู้ประกอบการไม่สามารถหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนก๊าซแอลพีจีได้ แม้ว่า
ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งจะหันไปใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่ก็มีต้นทุนการต่อท่อเข้าสู่โร งงานที่สูงมาก
ทาให้ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้
(3) แรงงาน
แรงงานในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกนี้สามารถจัดแบ่งตามลักษณะการประกอบ
อุตสาหกรรมได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ แรงงานในกลุ่มงานบริหารจัดการซึ่งนับรวมตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ธุรการไปจนถึงผู้จัดการและผู้บริหา ร และอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่กลุ่มงานการผลิตได้แก่
ช่างฝีมือ ฝีมือแรงงาน ช่างเทคนิค นักวิจัย ตลอดจนวิศวกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิต ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานส่วนหลักในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก หากพิจารณา
เปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการผลิตเป็นต้นทุนที่ มาจาก ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ค่าพลังงาน ค่า
เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วพบว่าต้นทุนด้านแรงงานโดยประมาณในอุตสาหกรรมการ
ผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง คิดเป็นร้อยละ 14 ของต้นทุนการผลิตซึ่งจะเห็นได้ว่าต้นทุนด้าน
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แรงงานนั้นมีไม่สูงมากนัก เนื่องจากเน้นด้านเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต
แบบสมัยใหม่ที่ไม่จาเป็นต้องใช้แรงงานฝีมือมากนัก
3.1.3.4 อุปสรรคการมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกมีการแข่งขันสูง สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพ
ที่ทัดเทียมกัน แต่จะแตกต่างกันที่การดีไซน์ ผนว กกับการแข่งขันทางด้านราคาที่มีสูง ดังนั้น
อุปสรรคจากสินค้าทดแทนนั้นจึงมีอยู่ปานกลาง ถึงแม้ว่าเซรามิกจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก
วัสดุอื่นก็ตาม ดังนั้นสินค้าที่จะสามารถทดแทนกระเบื้องเซรามิกได้นั้นจึงมีไม่มากนัก เช่น
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนปูพื้น หินแกรนิต ผลิตภัณฑ์จา พวกไม้ (ไม้ปาเก้ร์ ) เป็นต้น แต่ถึงอย่างไร
กระเบื้องเซรามิกยังคงเป็นสินค้าที่มีต้นทุนและค่าขนส่งที่ถูกกว่าหินแกรนิต แต่ด้วยการแข่งขัน
ที่มีสูงในด้านคุณภาพและราคา ก็อาจทาให้สินค้าทดแทนเหล่านี้มีโอกาสเข้ามาเป็นทางเลือก
หนึ่งของผู้บริโภคในการซื้อไปใช้ทดแทนสินค้าของบริษัทได้
3.1.3.5 การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่
ปัจจุบันการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ภายในประเทศนั้นสามารถทาได้ยาก
เนื่องจากธุรกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิกนี้ ต้องใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรและเตาเผาสูง
เนื่องจากการผลิตกระเบื้องส่วนใหญ่มักจะใช้ระบบอั ตโนมัติและเตาแบบ Roller จึงต้องนาเข้า
จากต่างประเทศ เช่น อิตาลี เป็นต้น อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกจึงนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่
ต้องอาศัยการลงทุนที่สูงมาก นอกจากนั้นด้าน นวัตกรรมการผลิต และการลงทุนในเทคโนโลยี
ก็ต้องสูงด้วย อีกทั้งยังต้องใช้เงินในการลงทุนในการส ร้างโรงงานการผลิต รวมทั้งต้องจ้าง
บุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และยังต้องมีการลงทุนสร้างฝ่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงทาให้การเข้ามาของคู่แข่งขันนั้นทาได้ยาก เหตุผลอีก
ประการคือ ธุรกิจจะต้องมีการสารองเงินทุนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนในการดาเนินงานเป็นจานวน
มากด้วย
หากพิจารณาในอีกแง่หนึ่งของการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจากภายนอก
ประเทศนั้นส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ที่จะต้องคานึงถึงจะเห็นได้ว่า
สามารถทาได้ไม่ยาก เนื่องจากว่าการเปิดเสรีทางการ ค้าเอื้อประโยชน์ให้คู่แข่งขันรายใหม่
สามารถค้าขายได้อย่างเสรี ตัวอย่างเช่น ประเทศจีน นั้นสามารถเข้ามาในตลาดประเทศไทยได้
ง่าย ด้วยสินค้าราคาถูก ส่งผลกระทบต่อกระเบื้องเซรามิกในไทยเป็นอย่างมาก ในอนาคตหากมี
การเปิดเสรีทางการที่กว้างขวางขึ้น การเข้ามาของผู้ประกอบการจากต่างชาติก็จะง่ายขึ้นเช่นกัน
เนื่องจากความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานที่ต่ากว่าไทย
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ผู้ประกอบการรายใหม่


อานาจต่อรองของผู้ผลิต


การแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรม

อานาจต่อรองของผู้ซื้อ





สินค้าทดแทน


รูปภาพที่ 4 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ Five Force Model
หมายเหตุ

หมายถึง มีผลกระทบน้อยมาก

หมายถึง มีผลกระทบน้อย

หมายถึง มีผลกระทบปานกลาง
 หมายถึง มีผลกระทบมาก
 หมายถึง มีผลกระทบสูงมาก


จากรูปภาพที่ 4 สามารถอธิบายสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ การแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกนั้นมีสูงมากทั้งจากภายในและคู่แข่งจากภายนอกที่เข้ามาแข่งขัน
ด้วยการใช้กลยุทธ์ราคามาแข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการ
รายใหม่ก็มีสูงมากเช่นกันในส่วนของผู้ประกอบการรายใหม่จากต่างประเทศ ที่มีความพร้อมใน
การแข่งขัน ส่วนอานาจการต่อรองของผู้ซื้อส่ งผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น อานาจการต่อรองของผู้ผลิตส่ง
ผลกระทบปานกลางในส่วนของพลังงานที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากมีการผูกขาด และสินค้า
ทดแทนนั้นพบว่ายังส่งผลกระทบไม่มากนั้นในอุตสาหกรรมนี้ จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะเห็น
ว่ามีผลต่อการแข่งขันทาให้ บริษัทไทย- เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ควรสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น โดยผลิตกระเบื้องเซรามิกให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด และมีความหลากหลาย ควรทาการตลาดโดยเน้นการเข้ าหา
ลูกค้าให้มากขึ้น เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าด้วยการเพิ่มคุณค่าการบริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจและเลือกใช้กระเบื้องเซรามิก ของบริษัทอย่างยั่งยืน
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3.1.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของบริษัทไทย-เยอรมัน
เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
จุดแข็ง
1. บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตกระเบื้องเซรามิกมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทาให้
ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของกระเบื้องเซรามิก
2. บริษัทมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระเบื้องที่มีประสิทธิภาพสูงที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศทาให้สามารถผลิตกระเบื้องที่ได้มาตราฐานและมีคุณภาพ
3. ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการขาย
สินค้า และซื้อสินค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน
4. สินค้ามีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นกระเบื้องที่เลียนแบบธรรมชาติ
5. ภายใต้การบริหารงานของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ SCG ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ผลิตกระเบื้องคอตโต้รายใหญ่ของกระเทศที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงในกระเบื้องเซรามิก
ระดับบน ที่ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทไทย-เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ส่งผลให้
นโยบายการบริหารของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) มีความชัดเจน
ขึ้น และทาให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งขึ้น
จุดอ่อน
1. บริษัทยังคงมีปัญหาด้านการบรหารการเงินและสภาพคล่องอันเนื่องมาจากการแบก
รับภาระการชาระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน
2. บริษัทไม่มีการจัดทาการตลาดเพื่อส่งเสริมแบรนด์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ เพราะกระเบื้องตราคัมพานาจะรู้จักเฉพาะคน
ในรุ่นเก่า ซึ่งแตกต่างจากกระเบื้องตราอื่นๆ เช่น ตราคอตโต้ ไดนาสตี้ ดูราเกส เป็นต้น
4. บริษัทขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการผลิตกระเบื้องให้มีความแตกต่างแล
ะ
หลากหลาย
5. บริษัทยังคงมีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆสูง อันเนื่องมาจากของเสียที่เกิดใน
กระบวนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่ใช้ในการผลิต
โอกาส
1. ภาครัฐมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจทาให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัว ส่งผล
ให้ตลาดกระเบื้องเซรามิกขยายตัวควบคู่ไปกับการลงทุนในภาคของการก่อสร้างด้วย
2. ผลจากการเปิดเสรีทางการค้าทาให้บริษัทมีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งบริษัทสามารถทาการตลาดโดยส่งออกไปยังต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น
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3. อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกสามารถใช้วัตถุดิบในการผลิตส่วน
ใหญ่จาก
ภายในประเทศได้
4. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีความทันสมัยและมีความเป็นสังคมเมืองมาก
ขึ้นดังนั้นจึงมีความต้องการกระเบื้องเซรามิกที่มีคุณภาพ ดูหรูหราและมีความแตกต่างมากยิ่งขึ้น
5. อัตตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเซรามิกอยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น
อุปสรรค
1. ภายหลังจากการเกิดความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศทาให้ผู้บริโภคขาด
ความเชื่อมั่นในการลงทุน ส่งผลให้อานาจในการตัดสินใจซื้อลดลง
2. ผลจากการลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศจีนทาให้มีกระเบื้องนาเข้า
จากจีนเข้ามาเป็นจานวนมากและมีราคาถูกทาให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท
3. ภาษีในการนาเข้าวัตถุดิบบางชนิดเพิ่มสูงขึ้น เช่น สีและสารเคมีต่างๆ เมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง
4. การเพิ่มขึ้นของกาลังการผลิตของบริษัทคู่แข่งที่สามารถผลิตกระเบื้องได้เป็นจานวน
มากและมีคุณภาพ ทาให้การแข่งขันภายในประเทศนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น
5. ในการผลิตกระเบื้องยุคใหม่จะต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ผลิตสูง ดังนั้นจึงทาให้ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงตามไปด้วย
6. การเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันทาให้ต้นทุนการดาเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
7. ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่เกิดขึ้นทาให้ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างและกระทบมายังอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกในที่สุด
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT Analysis
จากการประเมินปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัท พบว่า บริษัทมีจุดแข็งและโอกาส
ที่เข้ามาโดยบริษัทจะต้องนาจุดแข็งที่บริษัทมีมาสร้างความได้เปรียบจากโอกาส พยายามแก้ไข
จุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง และพยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะเกิดหรือเตรียมตัวตั้งรับ ดังนี้
1.จากนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทาให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นเติบโต
ขึ้นควบคู่กับการลงทุนในภาคการก่ อสร้างที่มีเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ถือเป็นโอกาสที่ทาให้
อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกนั้นเติบโตขึ้นด้วย บริษัทจึงควรใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เข้ามานี้
ในการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดรับกับการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมนี้
2.บริษัทควรรักษาจุดแข็งที่บริษัทมี คือการทีบ่ ริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตที่ยาวนาน
รวมถึงการมีเครื่องจักรในการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้
มาตราฐานรวมทั้งการรักษาความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อคุณภาพสินค้าของบริษัทไว้ให้ได้ซึ่งบริษัท
อาจจะต้องมีการพัฒนารูปแบบลวดลายของกระเบื้องเซร ามิกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

69

ตรงต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทอาจจะทาได้โดยการออกแบบลวดลายของ
กระเบื้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
3.บริษัทมีอุปสรรคสินค้ากระเบื้องจากจีนที่เข้ามาในตลาดซึ่งมีราคาต่ากว่าบริษัท
เนื่องจากจีนมีต้นทุนที่ต่ากว่า ทั้งในด้านของวัตถุดิบและค่าแรงงานในการผลิตรวมทั้งคู่แข่งใน
ตัวอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกด้วยกันเอง ดังนั้นบริษัทควรมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบรัทเพื่อให้เกิดความแตกต่างและทาให้บริษัทสามารถสร้างผลกาไรจาก
ผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าที่เป็นอยู่
4.จากสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจของไทย ผนวกกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันที่
ส่งผลให้ต้นทุนการดาเนินงานเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ผู้บริโภคมีกาลังซื้อลดลงจึงมีความต้องการใน
สินค้าที่มีคุณภาพ แต่ราคาถูกเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าดังนั้นจึงทาให้บริษัทควรคงสภาพ
บริษัทไว้ให้คงที่โดยพยายามเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในตลาดในราคาที่เหมาะสม
5.บริษัทยังคงมีจุดอ่อนจากปัญหาด้านการเงินและสภาพคล่องของกิจการ เนื่องจากการ
แบกรับภาระการชาระหนี้แก่สถาบันการเงินผนวกกับจุดอ่อนทางด้านต้นทุนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่สูง ไม่ว่าจะเป็นต้ นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานที่ใช้ในการผลิตที่สูงกว่า
บริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่ง ดังนั้นบริษัทจึงควรมีมาตราการในการลดต้นทุนในบางส่วนลง เช่น การใช้
วัตถุดิบจากภายในประเทศ เป็นหลัก ลดการนาเข้าให้น้อยลงและพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ทา
การตลาดเพื่อส่งเสริมแบรนด์อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อเพิ่มยอดขายและกาไรให้แก่บริษัท
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3.1.5 การวิเคราะห์แนวทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix
S
W
1. มีปัญหาด้านการบริ หารการเงินและ
ปัจจัยภายใน 1. มีประสบการณ์การผลิตกระเบื้อง

ปัจจัยภายนอก
O
1. การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. การเปิดเสรีทางการค้าทาให้
ช่องทางการจัดจาหน่ายเพิ่มมาก
ขึ้น
3. วัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่หา
ได้จากภายในประเทศ
4. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยน
แปลงไป
5. อัตตราการเจริญเติบโตของอุตฯ
เพิ่มสูงขึ้น

T
1. ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง
ภายในประเทศ
2. ผลจากการลงนามข้อตกลงเขต
การค้าเสรี
3. ภาษีการนาเข้าวัตถุดิบบางชนิด
สูงขึ้น
4. การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งขัน
5. การใช้เครื่องจักรที่มีเทคฯและ
นวัตกรรมในการผลิตสูง
6. การเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ามัน
7. ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ

มายาวนาน
2. มีเครื่องจักรการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูง
3. มีตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ที่มี
ศักยภาพ
4. สินค้ามีความโดดเด่นในการเป็น
กระเบื้องเลียนแบบธรรมชาติ
5. มีนโยบายการบริหารงานที่ มีความ
ชัดเจน

สภาพคล่อง
2. ไม่มีการจัดทาการตลาดเพื่อส่งเสริม
แบรนด์อย่างต่อเนื่อง
3. แบรนด์ไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่
4. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการผลิต
5. มีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ
สูง

SO

WO

- กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)
ด้วยการพัฒนาตลาด ซึ่งเป็นการขยาย
ธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเปิด
เขตการค้าเสรี
ที่มา (S1,S2,O1,O2,O5)
- กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายแปลก
ใหม่เพื่อสนองต่อรูปแบบพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่มา
(S3,S4,S5,O3,O4)

- กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพหรือคงที่
(Strability Strategy) ด้วยการรักษ าตา
เหน่งทางการตลาด เนื่องจากบริษัท
ขาดผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและต้นทุน
การผลิตสูงดังนั้นจึงควรใช้โอกาสที่มี
จากการที่สามารถใช้วัตุถิบจากภาย ใน
ประเทศได้เพื่อประหยัดต้นทุน
ที่มา (W4,W5,O3)

ST

WT

- กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพหรือคงที่
(Strability Strategy) ด้วยการเสนอสิน
ค้า เดิม (Same Product) ต่อไปในตลาด
เดิม (Same Market) โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษา
ระดับการดาเนินการของธุรกิจในปัจจุบัน
ที่มา (S1,S2, S5,T2,T3,T6)

- กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment
Strategy) จากปัญหาด้านการบริ หาร
การเงิน และสภาพคล่อง ทาให้ไม่สอด
คล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการ
รักษาเอกลักษณ์ธุรกิจไว้จึงถือได้ว่าเป็น
เรื่องสาคัญ
ที่มา (W1,W5,T3,T6, T7)
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ส่วนที่ 2 การกาหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Strategic alternatives)
ทางเลือกในกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies)
แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการพัฒนาตลาด (Market development
Strategy)
เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจทาให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีการ
ฟื้นตัวขึ้นส่งผลให้ตลาดกระเบื้องเซรามิกขยายตัวขึ้นควบคู่ ไปกับการลงทุนในภาคของการ
ก่อสร้างเมื่อภาคการก่อสร้าง
เริ่มฟื้นตัวผนวกกับการที่อุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงควรมุ่งเน้นแนวคิดใน
การเจริญเติบโต โดยการมุ่งเน้นการขยายตลาด ด้วยการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มี
การเปิดเขตการค้าเสรีซึ่งถือเป็นโอกาสที่ทาให้บริษัทมีช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้าเพิ่มมาก
ขึ้นในตลาดใหม่อีกทั้ง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัท ดังนั้น
การขยายตลาดน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพใน
อนาคต ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านนี้บริษัท ควรอาศัยจุดแข็งที่มีภายในองค์กร
คือ การที่บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตกระเบื้องเซรามิกมาเป็นระยะเวลายาวนานทาให้
บริษัทเกิดความเชี่ยวชาญชานาญในการผลิต นอกจากนั้นบริษัทยังมีเครื่องมือเครื่องจักรในการ
ผลิตกระเบื้องเซรามิกที่มีประสิทธิภาพสู ง ซึ่งทาให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าเพื่อให้สอดรับกับ
การขยายตลาดใหม่ได้ และเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร
โดยแนวทางในการพัฒนาตลาด (Market development) คือ การเพิ่มช่องทางการขาย
สินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ญี่ปุ่น, อินโดฯ เป็นต้น ด้วยผลิตภัณฑ์
เดิมของบริษัทซึ่งเป็นกระเบื้องเซรามิกที่เน้นจุดขายที่เป็นกระเบื้องเลียนแบบธรรมชาติ ด้วยการ
นาสินค้าเดิมเข้าไปขยายส่วนแบ่งในตลาดต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการพยายามขยาย
ตลาดเดิมที่มีอยู่ที่เริ่มจะอิ่มตัวให้กลับมามีส่วนแบ่งที่เพิ่มมากขึ้นโดยตลาดเพื่อนบ้านที่เป็นตลาด
เป้าหมาย เราจะเน้นทาตลาดโดยผ่านตัวแทนแต่ละประเทศในการกระจายสินค้าสู่ตลาด
ผู้บริโภค
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การมุ่งเน้นการขยายแบบเข้มข้นโดยการพัฒนาตลาด (Market development Strategy)
จะช่วยให้บริษัท มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจากผลิตภัณฑ์เดิม และยังทาให้บริษัทมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ่มมากขึ้นจากผลิตภัณฑ์เดิมในปัจจุบันกับตลาดใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้
บริษัทได้ค้นพบกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในตลาดใหม่ๆเพื่อประโยชน์การเติบโตของธุรกิจในอนาคตอีก
ด้วย
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ข้อดี
1.ทาให้บริษัทมีโอกาสได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และตลาดใหม่
2.สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น
3.ทาให้บริษัทได้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ให้กับตลาดใหม่
4.สร้างโอกาสให้บริษัทในการเพิ่มยอดขายและกาไรให้แก่บริษัท
ข้อเสีย
1.ต้องมีการลงทุนในการวิจัยตลาดและพัฒนาตลาดใหม่ เพื่อให้ได้ตลาดที่มีศักยภาพเหมาะกับ
สินค้า
2.อาจทาให้กลุ่มตลาดเดิมของบริษัทมีส่วนแบ่งลดลงได้ถ้าบริษัทมุ่งเน้นกับการพัฒนาตลาดใหม่
มากเกินไป
3.ถ้าการวางแผนการตลาดไม่ดีอาจทาให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าได้
4.การขยายตลาดต้องใช้เงินลงทุนสูง
แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development
Strategy)
กลยุทธ์นี้เป็นความพยายามในการเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ สาหรับตลาดปัจจุบันหรือสาหรับตลาดใหม่ ดังนั้นบริษัทจึงควรอาศัยโอกาสจากภายนอก
องค์กรที่เข้ามานั้นก็คือการที่บริษัทนั้นสามารถหาและใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตส่วนใหญ่จาก
ภายในประเทศได้ ซึ่งโอกาสจากด้านนี้จะมีประโยชน์ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนต่างๆลงได้
ทาให้ต้นทุนในการผลิตลดต่าลงและส่งผลให้การตั้งราคาผลิตภัณฑ์นั้นต่าลงได้ ซึ่งถือเป็นความ
ได้เปรียบขององค์กร ดังนั้นจึงทาให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง พฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยอาศัยโอกาสจากวัตถุดิบที่มีในประเทศ บวกกับการที่
บริษัทมีจุดแข็ง คือ สามารถผลิตกระเบื้องเลียนแบบธรรมชาติได้ดี ดังนั้นเราจึงควรพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง และอาศัยตัวแทนจา หน่ายรายใหญ่ขององค์กรในการกระจาย
สินค้าและยึดหลักนโยบายการบริหารที่มีความชัดเจนเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้น
โดยแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) คือ การเพิ่มสาย
ผลิตภัณฑ์ให้มีความกว้าง และความลึกมากยิ่งขึ้น โดยการคิดค้นเพิ่มลวดลายสินค้ าต่างๆให้มี
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในแต่ละลวดลาย ก็จะมีสีสันให้เลือกหลากหลาย
(หลายเฉดสี ) เพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลายเช่นกัน
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ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การมุ่งเน้นการขยายแบบเข้มข้นโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development
Strategy) จะช่วยให้บริษัท มีสินค้าที่มีคุณภาพและเกิดความแตกต่างอย่างหลากหลายภายใต้
ต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการผลิตบางส่วนลงได้จากการเลือกใช้วัตถุดิบ
ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ข้อดี
1.ต้นทุนการผลิตลดลง เพราะการใช้วัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่จากภายในประเทศ
2.สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
3.เพิ่มโอกาสในการทาให้บริษัทมียอดขายเพิ่มสูงขึ้น
ข้อเสีย
1.ต้องใช้งบประมาณในการทาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
2.ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องใช้บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง
แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพหรือคงที่ (Strability Strategy)
ถึงแม้บริษัท ไทย- เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน ) จะเป็นบริษัทที่มี
ความสามารถในการผลิตกระเบื้องมาอย่างยาวนานและมีเครื่องจักรในการผลิตกระเบื้องที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและภายใต้การควบรวมกิจการกับบริษัท SCG ที่ทาให้การบริหารงานมีความ
ชัดเจนขึ้นก็ตาม แต่ภายใต้ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออานวย คือ
ในเรื่องของอุปสรรคจากการเปิดเสรีทางการค้าที่ทาให้มีกระเบื้องราคาถูกจากจีนเข้ามาในตลาด
ไทยอย่างมากมายด้วยข้อได้เปรียบ ในด้านต้นทุนที่ต่ากว่าไทยทาให้เป็นอุปสรรคต่อองค์กรใน
การแข่งขันทางด้านราคา และด้วยภาษีการนาเข้าวัตถุดิบบางชนิดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน
การผลิตของบริษัทผนวกกับภาวะความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้ส่งผลกระทบต่อการ
บริโภคกระเบื้องเซรามิกของผู้บริโภคด้วย จึงอาจใช้กลยุทธ์นี้เพื่อรักษาตาเหน่งทางการตลาด
โดยการมุ่งเน้นการสร้างกาไร ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ แต่อาจจะมีการทาการ
ปรับปรุงคุณภาพของการผลิตกระเบื้องที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น แต่จะไม่มีการลงทุนขยายสายงานใดใด
ในบริษัท เพิ่มเติม
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บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) จะสามารถคงสภาพและรักษา
ตาเหน่งทางการตลาดไว้ได้และสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อดี
1.ธุรกิจไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
2.เป็นการลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ
3.ธุรกิจจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเนื่องจากเป็นการคงสภาพเพื่อรักษาระบบต่างๆเพื่ออนาคต
ข้อเสีย
1.กลยุทธ์นี้ไม่เหมาะสมกับการใช้ในระยะยาว เพราะจะทาให้ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
ลดลง
2.อาจทาให้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
3.ธุรกิจไม่เกิดการพัฒนาเนื่องจากไม่มีการลงทุนเพิ่ม
4.บริษัทอจจะประสบกับภาวะถดถอย
แนวทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน ) จากปัญหาด้านการบริหาร
การเงินและสภาพคล่อง ทาให้ไม่สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่สู งขึ้น และความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากจุดอ่อนของบริษัทและอุปสรรคที่เข้ามานั้น ดังนั้นการรักษาเอกลักษณ์ธุรกิจ
ไว้จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสาคัญ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) จะสามารถประหยัดหรือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องในสภาวะที่การแข่งขันสูงได้
ข้อดี
1.ลดต้นทุนดาเนินการ
2.เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ
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ข้อเสีย
1.อาจทาให้บริษัทเสียส่วนครองตลาดได้
2.สูญเสียโอกาสในการทาตลาด
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Strategic Formulation and Choices)
ตารางที่ 20 แสดงทางเลือกกลยุทธ์และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาองค์กร
ระดับ
ทางเลือกกลยุทธ์
ข้อดี
ข้อเสีย
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์
เหมาะสม
1.กลยุทธ์การเจริญ เติบโตโดย
การพัฒนาตลาด (Market
development Strategy)

2.กลยุทธ์การเจริญ เติบโตโดย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product development
Strategy)
Corporate
Level
Strategy

3.กลยุทธ์การเจริญ เติบโตโดย
การคงที่ (Strability Strategy)

4.กลยุทธ์การตัดทอน
(Retrenchment Strategy)

1.ทาให้บริษัทมีโอกาสได้พบกับ
กลุ่มลูกค้าใหม่และตลาดใหม่
2.สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการ ตลาด
ให้มากขึ้น
3.ทาให้บริษัทได้เกิดการเรียน รู้
และเกิดทักษะในการสร้างกลยุทธ์
ใหม่ให้กับตลาดใหม่
4.สร้างโอกาสให้บริษัทในการเพิ่ม
ยอดขายและกาไรให้แก่บริษัท

1.ต้องมีการลงทุนในการวิจัยตลาด
และพัฒนาตลาดใหม่ เพื่อให้ได้
ตลาดที่มีศักยภาพเหมาะกับสินค้า
2.อาจทาให้กลุ่มตลาดเดิมของ
บริษัทมีส่วนแบ่งลดลงได้ถ้าบริษัท
มุ่งเน้นกับการพัฒนาตลาดใหม่มาก
เกินไป
3.ถ้าการวางแผนการตลาดไม่ดีอาจ
ทาให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าได้
4.การขยายตลาดต้องใช้เงินลงทุน
สูง
1.ต้นทุนการผลิตลดลง เพราะการ 1.ต้องใช้งบประมาณในการทาวิจัย
(Product
ใช้วัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่จาก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ
developmen
ภายในประเทศ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
t Strategy)
2.สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณ ภาพ 2.ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องใช้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง
3.เพิ่มโอกาสในการทาให้บริษัทมี
ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น
1.ธุรกิจไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มมาก 1.กลยุทธ์นี้ไม่เหมาะสมกับการใช้
ขึ้น
ในระยะยาว เพราะจะทาให้
2.เป็นการลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
3.ธุรกิจจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ลดลง
เนื่องจากเป็นการคงสภาพเพื่อ
2.อาจทาให้สูญเสียส่วนแบ่งทาง
รักษาระบบต่างๆเพื่ออนาคต
การตลาด
3.ธุรกิจไม่เกิดการพัฒนาเนื่องจาก
ไม่มีการลงทุนเพิ่ม
4.บริษัทอจจะประสบกับภาวะ
ถดถอย
1.ลดต้นทุนดาเนินการ
1.อาจทาให้บริษัทเสียส่วนครอง
2.เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้าน ตลาดได้
ต่างๆ
2.สูญเสียโอกาสในการทาตลาด
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สรุปทางเลือกในกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
จากการที่ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษากลยุทธ์ทางเลือกทั้ง 3 แนวทางโดยการพิจารณาจาก
สถานการณ์ภายในและปัจจัยภาย นอกของบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด
(มหาชน) และทาการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกแล้ว พบว่ากลยุทธ์ที่
เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจระดับองค์กร ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดย การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development Strategy) เนื่องจากบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค
อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) มีจุดแข็งทางด้านความสามารถในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพได้ดังนั้นจึงทาให้บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในการทาตลาด และสามารถเพิ่มผลกาไร
ให้กับกิจการได้ จากนั้นเราจึงควรกาหนดกลยุทธ์ใ นระดับธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์
องค์กร ดังนี้
ทางเลือกในกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-unit Strategy)
กลยุทธ์ในระดับธุรกิจนี้ ผู้วิจัยเลือกที่จะทาการศึกษาในระดับ ธุรกิจกระเบื้องเซรามิก ถึง
แนวทางเลือกของกลยุทธ์ และรวมถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ดังนี้
แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)
โดยการที่ธุรกิจมุ่งเน้นการมีต้นทุนต่า เพื่อที่จะใช้การมีต้นทุนที่ต่ากว่าเป็นการสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และยังทาให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในเรื่องของการประหยัดจากขนาด
(Economies of scale) ด้วยการผลิตครั้งละมากๆ ซึ่งตรงตามหลักการรูปแบบของอุตสาหกรรม
กระเบื้องเซรามิกที่มีการผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) นอกจากนี้การที่จะทาให้ธุรกิจ
มีต้นทุนที่ต่า ยังต้องอาศัยการออกแบบด้านแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ที่เน้น
ฟังก์ชันพื้นฐานการใช้ประโยชน์เป็นหลัก บวกกับการออกแบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะ
สามารถช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆได้ ทาให้ธุรกิจสามารถลดราคาสินค้าและขายสินค้าในราคาที่
เหมาะสมและสามารถใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขันกับตลาดกลาง-ล่างได้ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์
ที่เหมาะสมกับธุรกิจในการนาไปสู่การแข่งขันกับคู่แข่งได้
ข้อดี
1.ทาให้ธุรกิจมีกาไรเพิ่มขึ้น
2.บริษัทมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ต่ากว่า
3.การเป็นผู้นาในด้านต้นทุนจะช่วยป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งได้
4.อาจทาให้บริษัทมีอานาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้น

77

ข้อเสีย
1.จากการลดราคาสินค้าอาจมีกาไรที่ลดลงได้
2.การวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆหยุดชะงัก
3.ผลจากการควบคุมต้นทุนให้ต่าอาจทาให้สินค้ามีคุณภาพต่าได้
แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
โดยการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า ตั้งแต่กระบวนการการจัดหาวัตถุดิบและ การ
ผลิตที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบลวดลายกระเบื้องเซรามิก
และผู้เชี่ยวชาญการผลิต โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการผลิตโดยเน้นการสร้าง
ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก ในเรื่องของสีสัน ลวดลายที่แปลกใหม่ ทันสมัย
ไม่เหมือนใครเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้บริษัท
อาจจะสร้างความแตกต่างในด้านการบริการเสริมเข้าไปด้วย เช่น บริการรับออกแบบห้องต่างๆ
บริการรับเหมาปูกระเบื้องให้กับลูกค้า เป็นต้น การสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการนี้จะทาให้บริษัทมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้
ข้อดี
1.สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
2.สามารถป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งขันได้
3.สามารถสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งได้
ข้อเสีย
1.ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
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แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การมุ่งสร้างความแตกต่าง (Focus Differentiation Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะเกิด
ความพึงพอใจ โดยเน้นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างคว าม
แตกต่างไม่เหมือนคู่แข่ง โดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นตัวแทนจาหน่าย
รายใหญ่ของบริษัทที่มีสูงถึง 90% และกลุ่มลูกค้าที่ส่งออกต่างประเทศที่มีแค่เพียง 10% โดย
การมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ของบริษัท โดยการสร้างความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องให้เหมาะกับตัวแทนจาหน่ายแต่ละรายให้แต่กต่างกัน ไม่ซ้าแบบไม่ซ้าลาย
กัน อาจจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์กระเบื้องที่มีขายเฉพาะของตัวแทนแต่ละที่ไปเลย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทมากขึ้นเพราะตัวแทนจาหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่และ
มีศักยภาพในตลาดมีมูลค่าการซื้อขายกับบริษัทค่อนข้างสูง
ข้อดี
1.ทาให้บริษัทมีความได้เปรียบและมีความสามารถในการแข่งขัน
2.การมุ่งสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มทาให้เกิดความเสี่ยงน้อย
3.มีความยืดหยุ่นและปรับตัวง่าย
ข้อเสีย
1.บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงในการดาเนินการมุ่งสร้างความแตกต่าง
2.การมุ่งตลาดเฉพาะเพื่อสร้างความแตกต่างอาจไม่คุ้มได้
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ตารางที่ 21 แสดงทางเลือกกลยุทธ์และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาองค์กร
ระดับ
กลยุทธ์

Businessunit
Strategy

ทางเลือกกลยุทธ์

ข้อดี

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม

1.กลยุทธ์การเป็นผู้นา
ด้านต้นทุน (Cost
Leadership Strategy)

1.ทาให้ธุรกิจมีกาไรเพิ่มขึ้น
2.บริษัทมีความได้เปรียบใน
ด้านต้นทุนที่ต่ากว่า
3.การเป็นผู้นาในด้านต้นทุน
จะช่วยป้องกันการเข้ามาของ
คู่แข่งได้
4.อาจทาให้บริษัทมีอานาจใน
การต่อรองมากยิ่งขึ้น

1.จากการลดราคาสินค้าอาจ
(Cost
มีกาไรที่ลดลงได้
Leadership
2.การวิจัยและพัฒนาในด้าน Strategy)
ต่างๆหยุดชะงัก
3.ผลจากการควบคุมต้นทุน
ให้ต่าอาจทาให้สินค้ามี
คุณภาพต่าได้

2.กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่าง
(Differentiation
Strategy)

1.สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้
2.สามารถป้องกันการเข้ามา
ของคู่แข่งขันได้
3.สามารถสร้างความโดดเด่น
เหนือคู่แข่งได้

1.ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง
ในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
2 . มีความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

3.กลยุทธ์การมุ่งสร้าง

1 . ทาให้บริษัทมีความ
ได้เปรียบและมีความสามารถ
ในการแข่งขัน
2.การมุ่งสร้างความแตกต่าง
ให้กับลุกค้าเฉพาะกลุ่มทาให้
เกิดความเสี่ยงน้อย
3.มีความยืดหยุ่นและปรับตัว
ง่าย

1.บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงในการ
ดาเนินการมุ่งสร้างความ
แตกต่าง
2.การมุ่งตลาดเฉพาะเพื่อ
สร้างความแตก ต่างอาจไม่
คุ้มได้

ความแตกต่าง (Focus
Differentiation
Strategy)

สรุปทางเลือกในกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-unit Strategy)
จากการที่ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษากลยุทธ์ทางเลือกทั้ง 3 แนวทางโดยการพิจารณาจาก
สถานการณ์ภายในและปัจจัยภายนอกของบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด
(มหาชน) และทาการวิเคราะห์ ข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกแล้ว พบว่ากลยุทธ์ที่
เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจระดับธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน
(Cost Leadership Strategy) เนื่องจาก กลยุทธ์นี้มีความเหมาะสมกับตลาดกระเบื้องเซรามิกในระ
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ดับกลาง-ล่าง ที่มี การแข่งขันกันทางด้านราคาเป็นอย่างมาก กลยุทธ์นี้จะช่วยให้ธุรกิจมีความ
ได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ต่ากว่า และยังช่วยทาให้ธุรกิจมีกาไรเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ระดับหน้าที่การตลาด (Marketing-Functional Level Analysis)
กลยุทธ์ในระดับหน้าที่นี้ ผู้วิจัยเลือกที่จะทาการศึกษาผลิตภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิกปูพื้น
ขนาด 30*30 เซนติเมตร ซึ่งเจาะกลุ่มลูกค้า Business to Business โดยมีการกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด ดังนี้
ก.กลยุทธ์ Segmentation, Targeting, Positioning (STP)
(1) ลูกค้ากลุ่ม Business to Business (B2B) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท
การกาหนดส่วนตลาด (Segmentation)
การแบ่งส่วนตลาดของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท กว่าร้อยละ 90 จะเป็น
ตัวแทนจาหน่ายของบริษัทซึ่งซื้อสินค้าเป็นประจา เช่น บุญถาวร , โฮมโปร และแกรนโฮมมาร์ท
จะมีเพียงส่วนน้อยที่บริษัท จะจาหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้ารายย่อย
ดังนั้นบริษัทได้ทาการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์การแบ่งส่วนตามลักษณะภูมิศาสตร์
โดยแบ่งตามเขตในเมือง เพื่อบริษัทจะได้มีลูกค้าตัวแทนจาหน่ายที่เป็นศูนย์กลางในการขายและ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยการแ บ่งส่วนตลาดด้วยวิธีนี้ก็เพื่อให้
ได้ตัวแทนจาหน่ายกระเบื้องเซรามิกรายใหญ่ ที่มีศักยภาพในการขายในตลาด
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ บริษัท /ร้านค้า /ห้างร้าน ตัวแทนจาหน่ายราย
ใหญ่ที่ที่เป็นผู้ขาย กระจายสินค้าสินค้าให้แก่ ลูกค้ารายย่อยได้อย่างทั่วถึง เช่น บุญถาวร , โฮ
มโปร และแกรนโฮมมาร์ท
การวางตาเหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
การวางตาเหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
1.สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
2.สินค้ามีลวดลาย สีสันให้เลือกมากขึ้น มีความทันสมัย
3.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4.ราคาไม่สูง
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(2) ลูกค้ากลุ่ม Business to Customer (B2C) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
การกาหนดส่วนตลาด (Segmentation)
การแบ่งส่วนตลาดลูกค้า บริษัทได้ทาการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์การแบ่งส่วนตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) ตามเกณฑ์รายได้ (Income) ของ
ธุรกิจ โดยแบ่งตามขนาดของธุรกิจ /โครงการ /ลูกค้ารายย่อยที่มีขนาดเล็กจนถึงใหญ่ รวมทั้ง
ขนาดกลางและขนาดย่อม
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)
การ เลือกตลาดเป้าหมายจากการแบ่งส่วนตลาดในข้างต้นของบริษัทเลือกตลาด
เป้าหมายก็ คือ ลูกค้ารายย่อยหรือโครงการต่างๆ ขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการบ้าน
จัดสรรค์, คอนโดมิเนียม และบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
การวางตาเหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
วางตาเหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกใน
ตลาด B2C นี้ ไว้
เช่นเดียวกันกับในตลาด B2B ข้างต้น ว่า “เป็นกระเบื้องประเภทเลียนแบบหินธรรมชาติ ” โดย
เน้นที่การพัฒนากระเบื้องทุกๆแบบ ให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียง
ธรรมชาติทั้งสีสันและลวดลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และวางตา
เหน่งสินค้าไว้ที่ราคาไม่สูง
High Quality
คอตโต้
ดูราเกซ

ไดนาสตี้
Low Price

โสสุโก้

TGCI

RCI

Low Quality
รูปภาพที่ 5 แสดง Positioning Map

High Price
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รูปภาพที่ 5 แสดงตาเหน่งของผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกยี่ห้อต่างๆ โดยการพิจารณา
ตาเหน่งจากสองปัจจัย คือ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์
ข.กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)
ผลิตภัณฑ์ (Product)
1.นโยบายด้านผลิตภัณฑ์
การรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกระเบื้องคัมพานาเน้นเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าตัวแทน
จาหน่ายรายใหญ่เพื่อกระจายสินค้าขายต่อให่กับกลุ่มระดับกลางลงล่าง โดยจะมีการกาหนด
สินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ประมาณ 4-5 รุ่น หรือ 4-5 ลาย โดยแต่ละรุ่นจะมีเฉดสีให้เลือกอย่าง
หลากหลายโดยเน้นกระเบื้องปูพื้นขนาดมาตราฐาน 30*30 เซนติเมตร หรือ 12*12 นิ้ว ซึ่งรวม
แล้วต่อเดือนจะมีกระเบื้องที่มีลวดลายและดีไซน์ใหม่ออกมาประมาณเดือนละ 30-40 รายการ
ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดโดยยังคงเน้นความรู้สึกธรรมชาติหรือกระเบื้องเลียนแบบ
ธรรมชาติที่ เป็นจุดแข็งของบริษัทไว้ แต่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นธรรมชาติที่มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในส่วนของการพัฒนาลวดลาย สีสันของกระเบื้องคัมพานาบริษัทจะมีการทางานร่วมกัน
กับบริษัท เซรามิก อุตสาหกรรมในเครือของบริษัท SCG ซึ่งเป็นบริษั ทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท TGCI โดยการอาศัยสถาบันนักออกแบบไทยของบริษัท เซรามิก อุตสาหกรรม ในการ
ทางานร่วมกันเพื่อประหยัดต้นทุน เพื่อทาหน้าที่พัฒนาการออกแบบลวดลายกระเบื้อง ให้เป็น
ลวดลายที่เป็นมาตราฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น โดยเน้นการศึกษาแน วโน้ม
จากธรรมชาติ แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อดัดแปลงออกแบบลวดลายต่างๆให้มีความทันสมัยมากขึ้น
โดยเน้นแนวคิด 3 แนวทางหลัก คือ
แบบอิงแนวคิดจากธรรมชาติ (Nature)
แบบร่วมสมัย (Contemporary)
แบบสมัยใหม่และความงาม (Modern & Pretty)
โดยคอนเซ็ปต์ทั้งสามจะส ะท้อนภาพไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่มีจิตสานึกในการรัก
ธรรมชาติ เห็นความงามของธรรมชาติรอบๆตัว เช่น หยดน้า สายลม การพรางตัวของแมลง
เป็นต้น
3.ด้านบริการ
เปิดให้บริการ Campana Studio ซึ่งเป็นลักษณะของ One Stop Service เป็นการ
ให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้ข้อมูลเรื่องกระเบื้องเซรามิก ให้คาแนะนา
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รวมถึงการเช็คสต็อกออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าจะสามารถเห็น
ภาพการปูจริงว่ากระเบื้องที่เลือกเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจซื้อด้วยการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ หรือ 3D Campana Tiles Design ซึ่งเป็นบริการเสริมให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โดย Campana Studio นี้จะตั้งอยู่ในร้านตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ของบริษัทที่ได้รับคัดเลือก
โดยดูจากความเหมาะสมหลายๆอย่าง ทั้งด้านสถานที่ความสัมพันธ์ที่มีกับทางคัมพานามานาน
เพราะนอก จากช่วยในเรื่องการขายของร้านตัวแทนแล้ว
ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการให้มากที่สุด
มีบริการเคลมหลังการขายหากพบว่าสินค้าที่บริษัทผลิตไม่ได้คุรภาพมีตานิหรือผิดสเปค
ราคา (Price)
สาหรับกลยุทธ์ด้านราคาของกระเบื้องเซรามิก ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการแข่งขันทาง
การตลาดเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 90
ดังนั้นการกาหนดราคาจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น
ปริมาณการซื้อ
ขนาดของร้านค้าตัวแทน
การให้เครดิตแก่ร้านค้า
ตลอดจนวัตถุดิบในกา รผลิต ดังนั้นราคาที่แท้จริงของกระเบื้องเซรามิกที่ตัวแทน
จาหน่ายแต่ละรายจะได้รับจะแตกต่างกันไป ซึ่งก็ย่อมส่งผลต่อราคาขายที่ผู้บริโภคได้รับ เช่นกัน
โดยกระเบื้องคัมพานาจะเน้นตอบสนองกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงล่างโดยเน้นแนวคิดกระเบื้อง
ราคาถูกและเหมาะสมกับคุณภาพ
ช่องทางจัดจาหน่าย (Place)
โดยการพัฒนารูปแบบของช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านร้านตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ใน
ลักษณะของ Campana Studio โดยมีการให้บริการการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรให้กับลูกค้า
มีการแสดงการปูกระเบื้องตัวอย่างเสมือนการใช้งานจริงเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นภาพจริงก่อนกา ร
ตัดสินใจ รวมทั้งบริการออกแบบและให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ โดยเน้นการออกแบบโชว์รูมให้มี
ความทันสมัยแต่เป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยเพิ่มโชว์รูมจากเดิมที่มี 2 ที่ คือที่บุญถาวรสาขารัช
ดาและสาขารังสิต โดยเพิ่มมาเป็น 3-4 ที่ เป็นต้น
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ในขั้นของการส่งเสริมการตลาด จะเป็นการนาแนวคิดการวางแผนการสื่อสารตลาดแบบ
ครบวงจร (IMC) มาใช้กาหนดกลยุทธ์ร่วมกันกับการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Above
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the Line และ Below the Line แต่ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจในข้างต้น บริษัทจึง
เน้นกลยุทธ์แบบ Below the Line มากว่าดังนี้
Above the Line
1 การโฆษณา (Advertising) การจัดทาโฆษณาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และสร้างการรับรู้
ให้กับลูกค้า โดยจะทาการโฆษณาผ่านสื่อ ดังนี้
- การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ (TV Commercial Ad) ในลักษณะของการโฆษณาแบบ
สั้น โดยเน้นแนวคิ ดของการโฆษณาแบบ Emotional Appeal โดยจะโฆษณาเป็นระยะเวลา 1
เดือน
- สื่อสิ่งพิมพ์ โดยการโฆษณาผ่านหนังสือ บ้านและสวน และผ่านนิตยสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับบ้าน คอนโด เพื่อเป็นการโฆษณาสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า และในทุกๆเดือนก็จะมี
การโฆษณาสินค้าลงนิตยสารของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าด้วย
Below the Line
2.กิจกรรมเชิงการตลาด (Event Marketing)
- เปิดตัวโชว์รูม (Campana Grand Opening) ผ่านร้านตัวแทนจาหน่ายโดยเชิญกลุ่ม
สถาปนิก ผู้รับเหมา เอเย่น มาร่วมงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
- การจัดการประกวด (Contests) โดยจัดการประกวดในชื่องาน “มองใหม่ ให้มุมศิลป์
แบบธรรมชาติ” โดยมีแนวคิดจากการนาความเป็นศิลปะออกมาจากธรรมชาติ เนื่องจากความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติ สีสัน ความสวยงาม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่
สนใจได้มีเวทีในการแสดงออกในเชิงความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่
- การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Show) โดยเป็นการจัดงานแสดงสินค้าร่วมกันกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม ณ เมืองทองธานี ในทุกๆไตรมาส คือ ช่วงมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และเดือนธันวาคม ในชื่องาน “บ้านสวยด้วยสไตล์คุณ ในแบบที่คุณเลือก”
3.การส่งเสริมการขายสู่ผู้บริโภค (Sale Promotion)
- การลดราคาโดยใช้ช่วงเวลา โดยจัดแคมเปญ ลด 5 บาทต่อตารางเมตร เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการใช้กระเบื้องคัมพานาแต่จะไม่ใช้การลดราคาขาย
การจัดชิงโชค (Sweepstakes) โดยจัดแคมเปญ “สนุกจัง ตังค์อยู่ครบ กับคัมพานา ”
โดยรับสิทธิ์ชิงโชคทัวร์ สิงคโปร์- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ จานวน 60 ที่นั่งโดยลูกค้าที่ซื้อกระเบื้อง
ครบทุกๆ 3,000 บาทรับทันทีคูปองชิงโชคทัวร์ สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน
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- การสะสมคะแนน/แต้ม (Loyalty Program) โดยลูกค้าสามารถจะสะสมคะแนนได้โดย
ผ่านบัตรสมาชิก Campana Family โดยเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 1000 ตารางเมตร จะได้แต้ม 1
แต้ม โดยทุกๆ 100 แต้ม จะสามารถแลกสิทธิ์ส่วนลดเงินสดได้ 50 บาท
4.การตลาดโดยตรง (Direct Marketing)
- การจัดทาแคทตาล็อก แนะนาสินค้าใหม่ทุกๆ เดือน โดยจัดส่งให้กับลูกค้า โดยในแคท
ตาล็อก จะมีการจัดทาโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการแนะนาสินค้าใหม่ ส่วนที่
สองจะเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม และส่วนที่สามจะเป็นสินค้าที่มีการลดราคา (มีการจัดทา
โปรโมชั่น)
การจัดทาจดหมายตรง (Direct Mail) ส่งไปยังลูกค้าเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยม
ชม สินค้าใหม่ในบูท หรือร้านค้าตัวแทนจาหน่ายของบริษัท โดยจะทาการจัดส่งทุกๆเดือนเมื่อมี
สินค้าออกใหม่
5.การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion)
- การจัดส่วนลด (Discounts) โดยการจัดแคมเปญ “เรารักคัมพานา ” ขึ้นซึ่งเป็น
กิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนขายทั่วประเทศ ในการมอบสินค้ารา
คาพิเศษให้แก่
ตัวแทนขาย
- การจัดประชุมผู้แทนจาหน่าย (Dealer or Sales Meeting) โดยเป็นการจัดประชุมเพื่อ
สร้างความพร้อมก่อนการขายและยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพกับผู้แทนจาหน่าย ตลอดจน
แนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้แทนจาหน่ายทราบ โดยมีชื่องานว่า “คัมพานา สานรัก สร้าง
สัมพันธ์ ”
6.การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
- ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สินค้าใหม่ ข่าวต่างๆ รวมถึงการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหนั งสือพิมพ์เกี่ยวกับ
ข่าวการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

ตารางที่ 22 แสดงแผนปฏิบัติการกิจกรรมการตลาด รายปี (Action Plan Program)
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผนกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

รวมเวลา
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

July

Aug

Sep

Oct

Nov

งบประมาณ

วัดผล/Rem.

Dec

Above the Line
1. การโฆษณา (Advertising)
- การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
(TV Commercial Ad)
- สื่อสิ่งพิมพ์

1 เดือน

ฝ่ายการตลาด
และ
ฝ่ายขาย

12 เดือน

7,000,000

วัดผลจากการรับรู้
ของผู้บริโภคและ
ยอดขายของสินค้า

6,000,000

Below the Line
2. กิจกรรมเชิงการตลาด (Event Marketing)
- เปิดตัวโชว์รูม (Campana Grand
Opening)
- การจัดการประกวด (Contests)
- การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Show)
3. การส่งเสริมการขายสู่ผู้บริโภค (Sale
Promotion)
- การลดราคา
- การจัดชิงโชค (Sweepstakes)
- การสะสมคะแนน/แต้ม (Loyalty
Program)

1 เดือน
2 เดือน

ฝ่ายการตลาด
และ
ฝ่ายขาย

4 เดือน

2 เดือน
6 เดือน
6 เดือน

600,000
1,000,000
500,000

ฝ่ายการตลาด
และ
ฝ่ายขาย

ความภักดีในตรา
สินค้า จานวน
ยอดขายและ
จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมงาน

500,000
1,000,000
1,000,000

จานวนยอดขาย
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ตารางที่ 23 แสดงแผนปฏิบัติการกิจกรรมการตลาด รายปี (Action Plan Program) ต่อ
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผนกิจกรรม

Jan

Below the Line
4. การตลาดโดยตรง (Direct Marketing)
- การจัดทาแคทตาล็อก

12 เดือน

- การจัดทาจดหมายตรง (Direct Mail)

12 เดือน

5. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง (Trade
Promotion)
- การจัดส่วนลด (Discounts)

3 เดือน

- การจัดประชุมผู้แทนจาหน่าย (Dealer
or Sales Meeting)
6. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

ผู้รับผิดชอบ

รวมเวลา

1 เดือน

- เว็บไซต์

12 เดือน

- สื่อสิ่งพิมพ์

12 เดือน

Feb

Mar

Apr

May

Jun

July

Aug

Sep

Oct

Nov

งบประมาณ

วัดผล/Rem.

Dec

ฝ่ายการตลาด
และ
ฝ่ายขาย

การรับรู้และ
จานวนยอดขาย
500,000
250,000

ฝ่ายการตลาด
และ
ฝ่ายขาย

ฝ่ายการตลาด
และ
ฝ่ายขาย

600,000

จานวนยอดขาย

300,000

600,000
1,200,000

การรับรู้และ
จานวนยอดขาย

บทที่ 4
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
รายงานการศึกษาเรื่อง “ปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตจาหน่ายกระเบื้องเซรามิก กรณี ศึกษาบริษัท ไทยเยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)” ซึ่งได้ทาการศึกษาตามแนวทางของกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาในส่วนที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Study) และส่วนที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) จากนั้นจึงนาข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลทุ ติยภูมิ ที่ได้มาวิเคราะห์ผลร่วมกันโดยใช้แนวทางกระบวนการเชิงกลยุทธ์ดังผลสรุป
การศึกษา ดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
4.3 ข้อจากัดของการศึกษา
4.4 ข้อเสนอแนะ
4.4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับบริษัท
4.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา สภาพปัญหาการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื้องเซรามิกเพื่อ
กาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ บริษัท
ไทย-เยอรมัน เซรามิค
อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน ) และนาไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไป
ด้วย SWOT, Five Forces Model, TOWS matrix ทั้งนี้เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ดังนี้
1.เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิค
ในประเทศไทย
2.เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ยืนยันปัญหาของ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิคอินดัสทรี่
จากัด (มหาชน)
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3.เพื่อศึกษากาหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดให้แก่บริษัท ไทย-เยอรมัน
เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
จากการศึกษาทาให้ทราบว่า อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกของประเทศไท
ยยังมี
ศักยภาพในการเติบโต แต่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะสินค้าที่นาเข้ามาจากประเทศจีน จานวนมากและมีราคาถูก ส่งผลทาให้มีการแข่งขัน
ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และจากความผันผวนทางเศรษฐกิจทาให้ภาษีการนาเข้าวัตถุดิบบางชนิด
เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสูงตาม ส่งผลให้อัตราต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น อัน
เนื่องมาจากว่าวัตถุดิบบางชนิดต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้ราคาสินค้าของบริษัทสูงกว่า
คู่แข่งรวมถึงสินค้าของบริษัทไม่มีความแตกต่างจาดคู่แข่งมากนัก คือในด้านของสีสันและ
ลวดลายไม่ได้มีให้ลูกค้าเลือกได้อย่างหลากหลาย ทาให้บริษัทพบกับปัญหาการมีรายได้ที่ลดลง
อันเกิดจากการที่บริษัทไม่อาจแข่งขันราคากับกระเบื้องจากประเทศจีนที่มีราคาที่ต่าได้ และการ
แบกรับภาระการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต และบริษัท ไม่สามารถที่จะขึ้นราคาเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่บริษัทได้ ดังนั้นบริษัทจึงมีอัตรากาไรต่ากว่าคู่แข่งขันหลัก ในขณะนี้ ดังนั้นจึงทาให้บริษัท
ต้องมองช่องทางหรือโอกาส เพื่อหากลยุทธ์ใหม่ มาใช้เพื่อทาให้บริษัทเกิดความได้เปรียบในการ
ผลิตสินค้าและสร้างรายได้ให้กับองค์กร และเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กั
บ
บริษัท
จากการวิเคราะห์หาแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์พบ 3 ทางเลือก คือ
1. กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการพัฒนาตลาด (Market development Strategy)
2. กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development Strategy)
3. กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการคงที่ (Strability Strategy)
ภายหลังจากที่ได้ทางเลือกกลยุทธ์แล้ว ผู้ศึกษาจึงได้ทาการพิจารณาวิเคราะห์จาก
สถานการณ์ภายในและภายนอกของบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
รวมถึงพิจารณาถึงผลที่จะได้รับและทาการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละทาง เลือก
รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทาการประเมินทางเลือก ผลสรุป คือ
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดย การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development
Strategy) ซึ่งผู้ศึกษาได้ทาการพิจารณาแล้วว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
โดย
สามารถสรุปประเด็นกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับได้ดังนี้
- กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) โดยการเลือกกลยุทธ์กลยุทธ์การเจริญ
เติบโต (Growth) แบบเข้มข้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาองค์กร โดย
การใช้ กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development Strategy)
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เพื่อให้องค์กรเกิดการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้
องค์กรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ได้ และเพื่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาด
กลยุทธ์ระ ดับธุรกิจ (Business Strategy) โดยการเลือกกลยุทธ์ การเป็นผู้นาด้าน
ต้นทุน (Cost Leadership Strategy) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ โดย
สามารถใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขันกับตลาดกลาง-ล่างของกระเบื้องเซรามิกได้ เนื่องจาก
สามารถผลิตครั้งละมากๆ เ พื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of scale) และทาให้
ธุรกิจมีต้นทุนที่ต่าตามมา และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) จะเลือกเน้นที่ กลยุทธ์ STP และส่วนผสม
ทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) โดยการทาการวางแผนกาหนดส่วนตลาด กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย การวางตาเหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท และพัฒนากลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการ ด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
การมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่สะดวก และการจัดการส่งเสริมการตลาดให้ตรงใจลูกค้าเพื่อสร้าง
คุณค่าให้เกิดกับสินค้าและคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ดังนั้นส่วนผสมทางการตลาดทั้งสี่ส่วนนี้จะต้องมี
ความเหมาะสมกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ความภักดีและทาให้เกิดการซื้อซ้าในที่สุด
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื้องเซรามิกเพื่อกาหนด
กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
จากัด (มหาชน) พบว่าการกาหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเติบโตโดยก ารการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตลาดนั้น มีความสอดคล้องกับแนวความคิดของ Phillip Kotier
ซึ่งกล่าวถึงเครื่องมือที่ช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ หรือ TOWS Matrix ซึ่งได้ให้แนวคิดไว้ว่า
องค์กรควรดาเนินกลยุทธ์ระดับองค์กรแบบเติบโตเมื่อองค์กรอยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดซึ่ง
สามารถนาพาบริษัทไปสู่เป้าหมายและก่อเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างและการมุ่งสร้างความแตกต่าง เป็นกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับแนวความคิดของ
Michael E. Porter ซึ่งกล่าวถึงการใช้ควา มสามารถหรือจุดแข็งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันจากต้นทุนหรือความแตกต่าง
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ หรือกลยุทธ์การตลาดมีความสอดคล้องกับทฤษฎีหลายประการ
กล่าวคือ เป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายงานต้องปฎิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจหรือขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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4.3 ข้อจากัดของการศึกษา
1.ข้อจากัดของระยะเวลาที่ทาการศึกษาทาให้อาจบกพร่องในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บ
มาได้ เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการศึกษายังไม่เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา เพราะเรื่องนี้ควรต้องใช้
ระยะเวลาในการศึกษา
2.ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้วิธีตอบเลี่ยง คาถาม หรือไม่ให้คาตอบในบางประเด็น เช่น กลยุทธ์
ทางการแข่งขัน ณ ปัจจุบันขององค์กร จุดแข็งขององค์กร และการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อใช้ในการแข่งขัน
3.ผู้ทาการศึกษาอาจทาการศึกษาไม่ครอบคลุมในหลายๆ ประเด็นในข้อมูลที่นามา
ประกอบการศึกษา เช่น ข้อมูลที่แท้จริงทางด้ านยอดขายสินค้าของบริษัท ข้อมูลด้านกาไร
ข้อมูลตัวเลขด้านการลงทุน ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งขัน
4.เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ อาจไม่สามารถนาไปใช้ได้กับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
4.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษา
การศึกษาปัญหาการดาเนินธุรกิจผลิตจาหน่ายกระเบื้องเซรามิกเพื่อกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิคอินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
ข้อมูล กลยุทธ์และสิ่งที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้คงไม่สามารถใช้เป็นคาตอบในการแก้ไขปัญหา
ของอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกที่ดาเนินธุรกิจแบบเดียวกันได้ทั้งหมด เพราะบริษัทแต่ละแห่ง
ย่อมมีปัจจัยสภาพแวดล้อมและข้อจากัดต่างๆที่แตกต่างกันออกไป สิ่งที่สาคัญและจาเป็น คือ
ควรศึกษาและมีการเรียนรู้นวัตกรรมเกี่ยวกับการผลิตกระเบื้องเซรามิกใหม่ๆ และการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้เหมาะสมกับนโยบาย วั ตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัทและปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่างๆของบริษัทตนเอง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาการดาเนินธุรกิจผลิตจาหน่าย
กระเบื้องเซรามิกเพื่อกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม
กระเบื้องเซรามิก มีข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
4.4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับบริษัท
1. บริษัทควรมีการวางแผนและพัฒนาการตลาดเพื่อให้กลุ่มลูกค้ารู้จักสินค้าของบริษัท
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ไม่ใช่ตัวแทนจาหน่ายของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้ไป
ซื้อสินค้าจากตัวแทนจาหน่ายของบริษัทมากขึ้น โดยอาจจะ ใช้การส่งเสริมการตลาดแบบ
Below-the-Line และการจัดงานแสดงสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทอาจทาการส่งเสริม
การตลาดร่วมกับตัวแทนจาหน่ายของบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ตัวแทนและบริษัท
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2. ในสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจเช่นนี้ และรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ ยนแปลงไป บริษัทควรนาจุดแข็งที่มีในการที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ด้วย
ประสบการณ์ที่บริษัทมี บริษัทควรใช้กลยุทธ์การเติบโตโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้กลยุทธ์ผู้นาทางด้านต้นทุน ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ระดับธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. บริษัทจะต้องมีการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาพนักงานผู้ผลิต และผู้ออกแบบกระเบื้องให้
สินค้าที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพ มีลวดลายและสีสันที่มีความทันสมัยและจะต้องมีการจัดทา
โปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะพนักงานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้พนักง านเกิดความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้า
4. ในส่วนของกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทควรมีการจัดทาการวัดผลหรือประเมินด้วยการ
วัดผล KPI ทุกๆ 3 ถึง 6 เดือน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
5. บริษัทควรนา Balanced Scorecard มาใช้ร่วมด้วยซึ่งถือ เป็นเครื่องมือทางด้านการ
จัดการที่ช่วยในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัด
หรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยทาให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร
6. ควรมีการเสนอแนะเกี่ยวกับการนากลยุทธ์ต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติ อาจจะเป็นใน
ลักษณะของระยะเวลา แนวทางการนาไปปฎิบัติ กระบวนการ การประเมินผลและการควบคุม
ต่างๆว่าสามารถปฏิบัติได้อย่างไร
4.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาในครั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นอาจจะยังไม่เพียงพอดังนั้นจึง
ควรเพิ่มจานวนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ตัวแทนจาหน่ายให้มากขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์นั้นมีความครอบคลุมประเด็นปัญหาให้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม
2. ควรศึกษาในด้านกลยุทธ์ระดับหน้าที่อื่นๆ ประกอบด้วยเพื่อจะได้ทาให้การวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ เพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น ด้านการผลิต ด้าน
การเงินและด้านทรัพยากรบุคคล
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มลูกค้ารายย่อยด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย เพื่อให้ทราบปัจจัยที่แท้จริงในการเลือกซื้อและนาผลที่
ได้มาปรับปรุงในด้านของผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อประโยชน์แก่ตัวแทนจาหน่ายของบริษัทอีกด้วย
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