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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง เรื่อ ง การจัด การเชิง กลยุ ท ธ์ และกลยุ ท ธ์ก ารตลาด
กรณีศกึ ษา บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ปญั หา และปจั จัยสภาพแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดด้านการตลาดของบริษทั ฯ 2)
เพื่อศึกษาแนวทางการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเพิม่
ผลประกอบการ ยอดขาย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์ก ร โดยมีระเบียบวิธ ี
การศึก ษาแบบผสมผสาน คือ การศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพ ซึ่ง ใช้ว ิธ ีก ารสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก (Depth
Interview) และการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมโิ ดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการศึกษาพบว่า 1)กลยุทธ์ระดับบริษทั (Corporate Strategy) ที่เหมาะสมกับบริษทั
คือกลยุทธ์เติบโต เพราะด้วยตลาดในอนาคตผู้คนให้ความใส่ใจในเรื่องของการทํา CSR เป็ นอย่าง
มากทําให้แนวโน้ มมีมูลค่าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในทาง
การตลาด และเป็ นแนวทางในการสนับสนุ นการเติบโตอย่างมันคง
่ และกลยุทธ์ระดับปฏิบตั ิการ
(Functional Strategy) ให้ความสําคับกับการนํ าการสื่อสารทางการตลาด เข้ามาใช้ผสมผสานกับ
การนํ ากลยุทธ์ E-Commerce เพื่อให้ลูกค้าในประเทศ เกิดการรับรู้ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ในเรื่อง
ของขัน้ ตอนกระบวนการผลิตสินค้าทีร่ กั ษาสิง่ แวดล้อม เพื่อขจัดความสูญเปล่าทีท่ ําให้บริษทั ต้องเสีย
ไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังเป็ นแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าได้อย่างมี

จ

ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน้ ทางการตลาด และทําให้บริษทั สามารถ
เติบโตได้อย่างอย่างยังยื
่ น ทัง้ ตลาดในประเทศ และต่างประเทศในอนาคต

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองเรื่อ งนี้ สํา เร็จ ได้ด้ว ยความกรุณ าจาก อาจารย์ยุ พ ิน
พิทยาวัฒนชัย อาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ศิรเิ สรี
วรรณ และอาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศริ ิ อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมทีไ่ ด้ให้ความกรุณาแนะนํา ตรวจตรา
และแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนกําลังใจในการทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ขอขอบคุณ คุณ จิรฎั ฐ์ สิรเิ ฉลิมพงศ์ ผู้จดั การฝ่ายงานพัฒนาโครงการ และธุ รกิจ
การตลาด คุณภาสวุฒ ิ พัฒนปณิธพิ งศ์ ผูจ้ ดั การส่วนขายโครงการ กลุ่มธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
คุณธงชัย กมลพัฒนะ ผูจ้ ดั การส่วนขายโครงการในประเทศ ธุรกิจปูนมอร์ต้า บริษทั ปูนซีเมนต์
นครหลวง จํากัด (มหาชน) ในการให้คาํ แนะนํา ตลอดระยะเวลาทีป่ ฎิบตั งิ าน และศึกษาครัง้ นี้
ขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้าทีใ่ ห้กําลังใจตลอดการศึกษา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
บัญ ฑิต วิท ยาลัย ที่ไ ด้ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลือ ตลอดเวลาที่ศึก ษาอยู่ รวมทัง้ พี่ๆ เพื่อ นนัก ศึก ษา
ปริญญาโททุกท่าน ทีใ่ ห้กําลังใจ และช่วยเหลือกันตลอดเวลาทีศ่ กึ ษาร่วมกัน
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ลักษณะธุรกิ จขององค์กร
ชื่อองค์กร

ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจ
สํานักงานใหญ่
โรงงาน

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษทั 0107536001346
(เลขทะเบียนเดิม บมจ.208)
SCCC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
อุตสาหกรรมผลิต และจําหน่ายปูนซิเมนต์
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ 7-12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ 99 หมู่ 9 (โรงงาน 1 และ 3) และเลขที่ 219 หมู่ 5
(โรงงาน 2 และโรงงานมอร์ตาร์) ถนนมิตรภาพ ก.ม. 129131 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 18260
ประเทศไทย
+ 66 2 797 7000
+ 66 2 797 7001 ถึง 2
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ภาพรวมองค์กร
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นนิติบุคคล
ประเภทบริษทั จํากัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 100 ล้านบาท
นํ าหุ้นเข้าซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2520 และจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2536 ในปี 2542 มีการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 300 ล้านหุน้ ในมูลค่าหุน้ ละ
10 บาท เป็ นทุนชําระแล้วจํานวน 2,500 ล้านบาท และด้วยโครงการซือ้ หุน้ คืนจํานวน 2 ครัง้
ในปี 2546 (Scheme 1) และ 2549 (Scheme 2) บริษทั ได้ซอ้ื หุน้ คืนรวมจํานวน 20 ล้านหุน้
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คิดเป็นร้อยละ 8 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมด วัตถุประสงค์ของการซือ้ หุน้ คืนก็
คือเป็ นการบริหารการเงินเนื่องจากบริษทั มีสภาพคล่องส่วนเกิน
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงเกีย่ วกับการซือ้ หุน้ คืน คือ เมือ่ บริษทั
จําหน่ ายหุน้ ไม่หมดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด บริษทั จะต้องลดทุนทีอ่ อกและชําระแล้วลง โดย
วิธตี ดั หุน้ ทุนทีซ่ อ้ื คืน และยังไม่ได้จดั จําหน่ ายออกไป ดังนัน้ ในปี 2550 บริษทั จึงต้องลดทุนจด
ทะเบียนด้วยวิธตี ดั หุน้ ทีซ่ อ้ื คืนภายใต้โครงการซือ้ หุน้ คืนครัง้ ที่ 1 จํานวน 12.5 ล้านหุน้ คิดเป็ น
เงินทุน 125 ล้านบาท เหลือทุนจดทะเบียน 2,875 ล้านบาท และทุนชําระแล้วเหลือ 2,375 ล้าน
บาท และในเดือนมกราคม ปี 2553 บริษทั ได้ทาํ การลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธตี ดั หุน้ ทีซ่ อ้ื คืน
ภายใต้โครงการซือ้ หุน้ คืนครัง้ ที่ 2 จํานวน 7.5 ล้านหุน้ คิดเป็นเงินทุน 75 ล้านบาท เหลือทุนจด
ทะเบียน 2,800 ล้านบาท และทุนชําระแล้วเหลือ 2,300 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2553
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั
1) หุน้ สามัญ
จํานวนหุน้ ทีอ่ อก และเรียกชําระ หุน้ สามัญ 230,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
2) หุน้ กู้
มูลค่าหุน้ กู้ทเ่ี สนอขาย
4,000,000,000 บาท แบ่งเป็น
4,000,000 หน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท
วันทีอ่ อกหุน้ กู้
16 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ชื่อหุน้ กู้
หุน้ กูไ้ ม้ดอ้ ยสิทธิ และไม่มปี ระกันของ
บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2552 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี 2552
อันดับความน่ าเชื่อถือของหุน้ กู้ บริษทั ฟิทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ได้จดั อันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กูท้ ร่ี ะดับA
อายุหุน้ กู้
4 (สี)่ ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 4.50 ต่อปี
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
"บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
รวม แต่ในกรณีทม่ี สี ถานะทางการเงินไม่ด ี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีต่ ่ํา
กว่า ตามทีเ่ ห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนัน้ ได้”
โครงสร้างการบริ หารงาน

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ทีม่ า : เว็บไซต์ บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2554
วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และค่านิ ยมองค์กร
วิ สยั ทัศน์
เพื่อวางรากฐานของอนาคตให้กบั สังคม
พันธกิ จ
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด(มหาชน) มีกลยุทธ์การทํางานแบบห่วงโซ่ทท่ี ุก
หน่วยงานร้อยรวมเป็ นหนึ่งเดียวมุง่ มันทํ
่ างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ดา้ นความ
ยังยื
่ น
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ค่านิ ยมองค์กร
1. เป็ นองค์กรทีย่ ดึ มันในการบริ
่
การลูกค้า เรามุง่ มันให้
่ บริการอย่างฉับไว สร้างความ
พึงพอใจด้วยความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า
2. เป็ นองค์กรทีใ่ ห้โอกาสพนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เราเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของงานและความสําเร็จของส่วนบุคคล และของทีมงานเป็นหลัก
3. เป็ นองค์กรทีม่ ผี ลประกอบการด้านการเงินทีม่ นคงและยั
ั่
งยื
่ น
เรามุง่ สร้างผล
ประกอบการด้านการเงินทีม่ นคงและยั
ั่
งยื
่ นเพื่อผลประโยชน์ ร่วมของพันธมิตรทางธุรกิจ
4. เป็ นองค์กรทีม่ บี รรยากาศเปิ ดกว้างและเกือ้ กูลกัน
เราปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความ
เคารพและไว้วางใจ มีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข่าวสารระหว่างพนักงานในทุกระดับ
5. เป็ นองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบและเป็นสมาชิกทีด่ ตี ่อสังคม เรามุ่งมันที
่ จ่ ะคํานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยการอนุ รกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในทุกขัน้ ตอน
ของการปฏิบตั งิ าน เรามุง่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนในท้องถิน่ ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วม
และสนับสนุ นโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างจริงจัง
เป้ าหมายองค์กร
เราต้องการเป็ นที่หนึ่ งในใจ...
ลูกค้าของเรา...
ตอบสนองทุ ก ความต้ อ งการของลู ก ค้า ด้า นปูน ซีเ มนต์ คอนกรีต อะกรีเ กต และ
ผลิตภัณฑ์เกีย่ วข้อง
ชุมชนของเรา...
รับผิดชอบต่อสังคม ห่วงใยสิง่ แวดล้อม ชุมชน และสังคมไทย
พันธมิ ตรของเรา...
ให้ความร่วมมือเพื่อเพิม่ พูนโอกาสทางธุรกิจ และเติบโตไปด้วยกัน
พนักงานของเรา...
ได้รบั ผลประโยชน์ ต อบแทนที่จูงใจ มีโอกาสพัฒนาตนเอง ก้าวหน้ าในอาชีพ และ
ทํางานท่ามกลางความไว้ใจ โปร่งใส ยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน
คําขวัญองค์กร
“ทีป่ นู ซีเมนต์นครหลวง... เราตอบสนองทุกความต้องการ”
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ตราสัญลักษณ์ องค์กร

ภาพที่ 2 แสดงสัญลักษณ์องค์กร บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ทีม่ า : เว็ปไซด์ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
พัฒนาการที่สาํ คัญในปี 2553
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผลการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาพรวมมีการพัฒนาทีด่ ี
ขึน้ โดยมีอตั ราความถีใ่ นการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานที่ 0.95 ต่อหนึ่งล้านชัวโมงการทํ
่
างาน (รวม
ผูร้ บั เหมา)
- ผลักดันโครงการ “Don't Walk Past” และเปิดตัวโครงการ “การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย” นําร่องทีส่ ายงานจัดส่ง
- ริเ ริ่มโปรแกรมการบริห ารจัด การด้า นอาชีว อนามัย และความปลอดภัย สํา หรับ
ผูร้ บั เหมา เพื่อให้เกิดสภาพการทํางานทีป่ ลอดภัยในกลุ่มผูร้ บั เหมา
- บริษัท คอนวู ด ได้ร บั รางวัล “สถานประกอบการดีเ ยี่ย มด้า นการบริห ารความ
ปลอดภัย” จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดสระบุร ี
การบริการลูกค้า
- ผลการสํารวจโดย บริษัท เอซี นี ล เส็น พบว่ าดัช นี ช้ีว ดั ความพึงพอใจของคู่ค้า
(ตัวแทนจําหน่ าย) อยูใ่ นระดับทีส่ งู ทีส่ ุดในกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตในประเทศไทย
- พัฒนาคุณภาพของปูน “อินทรีซุปเปอร์พลัส” เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการใช้งาน
ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้มากขึน้
- แนะนําผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ “อินทรีดูราเซม” ซึง่ มีส่วนผสมของสแลก สําหรับการใช้
งานประเภทพิเศษทีต่ อ้ งการความแข็งแรงคงทนเป็ นพิเศษ
- พัฒนา “อินทรีค ลับการ์ด” สําหรับเป็ นเครื่อ งมือในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้แ ก่
ลูกค้า
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- ทํางานผ่านโทรศัพท์มอื ถือแบล็คเบอร์ร่ี (Blackberry) เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถใน
การให้บริการข้อมูลทางการตลาด และแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
- พัฒนารูปแบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านเว็บเซลล์
ของบริษทั จะสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของธนาคารซึง่ ลูกค้ามีบญ
ั ชี และสามารถทําคําสังตั
่ ด
เงินในบัญชีธนาคาร เพื่อชําระค่าสินค้าได้ในเวลาที่ต้องการ เพื่อสนับสนุ นการบริการ และเพิม่
ความสะดวกในการซือ้ ขายสินค้า
สายงานการจัดส่ง
- จากผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าพบว่า โลจิสติกส์มจี ุดแข็งในเรื่องของ
คุณภาพการบริการทีเ่ หนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมในประเภทของการบริการจ่ายและส่งมอบ
สินค้า
- ผู้ข นส่ ง อิน ทรี 19 ราย ได้ร ับ การรับ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพบริก ารขนส่ ง ด้ว ย
รถบรรทุก (“Q” Program) จากกรมขนส่งทางบก
- ผูข้ นส่งอินทรี 26 ราย ได้รบั การรับรองมาตรฐานด้านการจัดการ (ISO 9001-2008)
และอีก15 รายได้รบั การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย( OHSAS 18001)
อิ นทรีคอนกรีต
- ขยายเครือข่าย “อินทรีคอนกรีตแฟรนไชส์” ครอบคลุม 40 จังหวัดทัวประเทศ
่
- ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผู้จดั ส่งคอนกรีตผสมเสร็จรายหลัก ให้กบั โครงการขนส่ง
มวลชน “สายสีแดงอ่อน” และ “สายสีมว่ ง”
- ได้รบั การแต่ งตัง้ ให้เป็ นผู้จดั ส่งคอนกรีตผสมเสร็จรายหลักให้กบั ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ได้แก่ “พฤกษา” และ “แสนสิร”ิ
จีโอไซเคิ ล - การให้บริการด้านการจัดการของเสีย
- ได้การรับรองมาตรฐาน (ISO/IEC 17025:2005) ห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เชือ้ เพลิง
ทดแทนและวัตถุดบิ ทดแทน จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ได้ ร ับ รางวัล เหรีย ญทองด้ า นการเผาร่ ว มในเตาปู น ซีเ มนต์ จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมปี 2553
พันธมิ ตรทางธุรกิ จและคู่ค้า
- บริหารความสัมพันธ์กบั ผู้ขายสินค้าและบริการอย่างต่ อเนื่อ ง ทัง้ นี้เพื่อยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดยี งิ่ ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ร่วมกัน
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- ริเริม่ โครงการบริหาร เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดวัสดุคงคลัง

และกําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้ทางการค้าทีเ่ หมาะสม
พนักงาน
- ผลการสํารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของภาค
ธุรกิจ
- พนักงานส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ 2010 INSEE Excellence Awards
ทัง้ สิน้ 412 ผลงาน โดยพนักงานมีส่วนร่วมร้อยละ 68 ของจํานวนพนักงานทัง้ หมด
- ศูนย์การเรียนรูอ้ นิ ทรีได้จดั โครงการการพัฒนาผูน้ ํ า หรือ Accelerated Leadership
Program (ALP Coaching) เพื่อพัฒนากลุ่มผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพสูงแบบเร่งด่วนด้วย
- วิธกี ารฝึกสอนจากผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อเพิม่ พูนจิตสํานึกและความรูค้ วามสามารถ
ในการเป็ นผูน้ ํา รวมทัง้ การสร้างเครือข่าย
- ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจําปี 2553 จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ทําการอบรมเรือ่ งการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
นักลงทุน / ผูถ้ ือหุ้น
- ใช้นโยบายการจ่ายเงินปนั ผล
- ได้รบั ผลการประเมินให้จดั อยู่ในกลุ่ม “ดีเยีย่ ม” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก
โครงการ AGM assessment ปี 2553
- ได้รบั ผลการประเมินในกลุ่ม “ดีมาก” จากโครงการสํารวจ การกํากับดูแลกิจการ
บริษทั จดทะเบียน สํารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ซึง่ สนับสนุ นโดยตลาด
หลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การพัฒนาอย่างยังยื
่ นและความรับผิดชอบต่อสังคม
- เปิ ดตัวโครงการ “โลกน่ าอยู่ …. คู่หวั ใจสีเขียว” เพื่อสื่อสารแนวคิด “Growing
GREEN Together” ไปยังผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน และพนักงาน
- อินทรี อะกรีเกตได้รบั รางวัล “เหมืองติดดาว” จากกรมควบคุมมลพิษ
- คอนวูดได้การรับรองฉลากเขียวสําหรับวัสดุทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจากสํานักงาน
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม ประเทศสิงค์โปร์
- ปูน ซีเ มนต์ น ครหลวง จัด ส่ ง ถุ ง ยัง ชีพ เพื่อ ช่ ว ยเหลือ ประชาชนในพื้น ที่ท่ีไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากอุทกภัย
- โครงการโรงเรียนสีเขียวรวม 3 แห่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553
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ลักษณะธุรกิ จของบริ ษทั ในเครือและบริษทั ย่อย
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที�บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553
ชื�อบริษัท

สถานที�ตั�ง

1. บริษัท นครหลวง

ผลิตภัณฑ์/ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุ้นที�

สัดส่วนการถือ

ทุนจดทะเบียน

ออกจําหน่าย

หุ้นโดยตรง

(ล้านบาท)

(ล้านหุ้น)

(%)

ไทย

คอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย

400

4

99.99

ไทย

การลงทุน

700

7

99.99

ไทย

วัสดุก่อสร้าง

300

3

99.99

0.0005

75.00

350

44.99

คอนกรีต จํากัด
2. บริษัท อีเกิ�ล ซีเมนต์
โฮลดิ�งส์ จํากัด
3. บริษัท คอนวูด จํากัด
4. แขมร์ ซีเมนต์ อินดัสตรี

กัมพูชา ซื�อขายปูนซีเมนต์

คัมปะนี ลิมิเต็ด

0.405 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

5. บริษัท ลานนารีซอร์สเซส

ไทย

ถ่านหิน

350

จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 แสดงการลงทุนในบริษทั ในเครือ และบริษทั ย่อย
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ได้มกี ารลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษทั
ร่วมทีถ่ อื หุน้ โดยตรง และโดยอ้อม ทัง้ สิน้ 10,862.50 ล้านบาท ซึง่ มีทงั ้ หมด 5 บริษทั แบ่งเป็น
บริษทั นครหลวงคอนกรีต จํากัด ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ 99.99%,
บริษทั อีเกิล้ ซีเมนต์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ 99.99%,
บริษทั คอนวูด จํากัด ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ 99.99%, บริษทั แขมร์
ซีเมนต์ อินดัสตรี คัมปะนี ลิมเิ ต็ด ประเทศกัมพูชา ทุนจดทะเบียน 0.405 ล้านเหรียนสหรัฐฯ
หรือคิดเป็ นเงินไทย 12,150 ล้านบาท (30 บาท/1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) สัดส่วนการถือหุน้ 75% หรือ
คิดเป็ นเงินไทย 9,112.50 ล้านบาท และบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ทุนจด
ทะเบียน 350 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ 44.99%
โครงสร้างรายได้ขององค์กร
บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวงประกอบธุรกิจผลิต และจําหน่ ายปูนซิเมนต์ ซึ่งยอดขาย
สุทธิของบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวงสามารถแบ่งออกตามโครงสร้างรายหลักได้เป็ น 3 ส่วน คือ
ธุรกิจซิเมนต์ รวมปูนซิเมนต์เม็ด (Clinker) และปูนซิเมนต์ผง (Bulk Cemetn), ธุรกิจปูน
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คอนกรีต และอื่น ๆ ทัง้ นี้โครงสร้างรายได้ในปี 2553 มียอดขายสุทธิ 22,409 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็ น ธุรกิจกิจปูนซิเมนต์ 17,678 ล้านบาท, ธุรกิจคอนกรีต และหินทราย 3,789 ล้าน และ
ธุรกิจอื่น ๆ 942 ล้านบาท ตามรายละเอียดแสดงตารางที่ 2 และแผนภูมทิ ่ี 1
สายผลิ ตภัณฑ์

2550
ล้านบาท

ขายสุทธิ
- ปูนซิ เมนต์
-

คอนกรีต และทราย

-

อื่นๆ

รวมได้จากการขายสุทธิ
กําไรสุทธิ

2551
%

18,849 83
3,188 14
763 3
22,800 100
3,230

ล้านบาท

2552
%

17,201 81
3,361 16
743 3
21,305 100
3,173

ล้านบาท

2553
%

16,168 81
3,039 15
764 4
19,971 100
2,946

ล้านบาท

%

16,397 78
3,643 17
942 5
20,982 100
2,701

ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างรายได้ของบริษทั
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553

แผนภูมทิ ่ี 1 แสดงโครงสร้างรายได้ของบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
1.1.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทประกอบกิจการอุ ตสาหกรรม ผลิต และจําหน่ ายปูนซีเ มนต์ และปูนสําเร็จรูป
(มอร์ตาร์) ภายใต้ตราสินค้า “อินทรี” ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
ปูน เม็ด (Clinker) เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ข นั ้ ต้น ซึ่ง ได้จ ากการนํ า วัต ถุ ดิบ ทัง้ หมดมาบดให้
ละเอียดแล้วผ่านเตาเผาออกมาโดยยังไม่มกี ารผสม และยังไม่ผ่านกระบวนการบดละเอียดให้
เป็นปูนซีเมนต์ โดยปูนเม็ด (Clinker) เป็นสินค้าทีจ่ าํ หน่ายไปยังต่างประเทศเท่านัน้ เนื่องจากค่า
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ขนส่งปูนเม็ดไปบดละเอียดเป็ นปูนซีเมนต์ยงั ต่างประเทศตํ่ากว่าขนส่งปูนซีเมนต์ท่บี ดละเอียด
และผสม Additive material แล้วมาก
ปูนซีเมนต์ (Cement) เป็ นผลิตภัณฑ์ขนั ้ ที่ 2 ได้มาจากการนํ าปูนเม็ด (Clinker) มา
ผสมกับส่วนผสมพิเศษเพื่อพิม่ คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ (Additive material) เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ
ของปูนซีเมนต์ให้เป็ นปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ จากนัน้ จึงผ่านหม้อบดละเอียด เพื่อบดให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ปนู สําเร็จรูป
ผลิ ตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์
ตราสินค้า

ประเภท

อินทรีทอง

ปูนซีเมนต์สตู รพิเศษ สําหรับงานฉาบโดยเฉพาะ

อินทรีแดง

ปูนซีเมนต์ผสม สําหรับงานก่อ ฉาบ เทและงานโครงสร้างทัวไป
่

อินทรีเพชร

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 สําหรับงานโครงสร้าง

อินทรีดาํ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 สําหรับงานโครงสร้างถอดแบบเร็ว

อินทรีเขียว

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน สําหรับงานโครงสร้างคงทนพิเศษ

อินทรีสมุทร

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน สําหรับงานโครงสร้างในทะเล

อินทรีฟ้า

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 สําหรับงานโครงสร้างทนซัลเฟตสูง

อินทรีปนู เขียว

ปูนซีเมนต์ผสม สําหรับงานเอนกประสงค์

อินทรีพาวเวอร์ พลัส

ปูนซีเมนต์ผสมสูตรเข้มข้น สําหรับงานเอนกประสงค์

ภาพที่ 3 แสดงผลิตภัณฑ์ปนู ซิเมนต์ของบริษทั
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
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ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป (มอร์ตา้ ร์) เป็ นผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์สาํ เร็จรูปพร้อมใช้งาน มี
ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิม่ ประสิทธิภาพ เพียงผสมให้เข้ากัน
กับนํ้าสะอาดในอัตราส่วนทีก่ ําหนด ก็สามารถใช้งานได้ทนั ที
ผลิ ตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์สาํ เร็จรูป
ตราสินค้า

ประเภท

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 11 สีเขียว-แดง

ปูนฉาบทัวไป
่

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 12 สีเขียว-ชมพู
อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 13 สีเขียว-ฟ้า

ปูนฉาบละเอียด

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 14 สีเขียว-นํ้าเงิน

ปูนฉาบอิฐมวลเบา ละเอียดพิเศษ

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 15 สีเขียว-เทา

ปูนฉาบผิวคอนกรีต

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 21 สีน้ําเงิน-แดง
อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 23 สีน้ําเงิน-ฟ้า

ปูนก่อทัวไป
่

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 31 สีน้ําตาล-แดง

ปูนเทปรับระดับ

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 41 สีดาํ -นํ้าเงิน

ปูนอินทรีไทล์ฟิกซ์โปร-ปูนกาวซีเมนต์

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 42 สีดาํ -เงิน

ปูน อิน ทรีไ ทล์ฟิ ก ซ์ซิล เวอร์-ปู น กาวซีเ มนต์ ช นิ ด
พิเศษ

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ปูนก่ออิฐมวลเบา

ภาพที่ 4 แสดงผลิตภัณฑ์ปนู ซิเมนต์สาํ เร็จรูปของบริษทั
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
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บริษทั มุง่ เน้นการเพิม่ คุณค่าในสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบสนองกับแรงบันดาลใจของ
บริษทั ทีต่ อ้ งการเป็ น ”ผูต้ อบสนองทุกความต้องการ” แก่ลกู ค้า โดยบริษทั เน้นเรือ่ งการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงเวลาและตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า และปรับเทคโนโลยี
การผลิตและการควบคุมคุณภาพให้เป็ นหนึ่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความมันใจว่
่ าสินค้าและบริการที่
ได้รบั จากบริษทั มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทัวไป
่
ปจั จุบนั บริษทั มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 3 โรงงานในทําเลเดียวกันทีจ่ งั หวัดสระบุร ี มี
ส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 28 บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์อนั ดับสองของประเทศ
สําหรับการขายภายในประเทศ บริษทั ได้แต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ ายเพื่อเป็ นช่องทางใน
การกระจายสินค้า และได้นําเทคโนโลยีการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิค โดยนํ าระบบซื้อขายทาง
อินเตอร์เน็ต “WebSALES” มาใช้ เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้ากับบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทได้จดั โครงการ “อินทรีซุปเปอร์โปร” ซึ่ง เป็ นตัว แทนจําหน่ ายของบริษัทที่ม ี
ระบบการจัดการได้มาตรฐาน มีความทันสมัย และเพิม่ บริการการให้คําปรึกษา หรือแก้ไขปญั หา
ให้กบั ลูกค้าอย่างมืออาชีพ รวมทัง้ เพิม่ รถปฏิบตั กิ ารทดสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เพื่อให้ทมี
สนับสนุ นด้านเทคนิค ให้คาํ ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าด้านเทคนิคได้อย่างทัวถึ
่ ง
สัดส่วนการขายปูนซีเมนต์ทบ่ี ริษทั ผลิตในปี 2553 เป็ นการผลิตเพื่อขายในประเทศ
เป็ นหลักและบางส่วนทีเ่ กินจากความต้องการภายในประเทศจึงส่งออก ช่องทางการจําหน่ าย
ในประเทศได้ทาํ ผ่านตัวแทนจําหน่ ายของบริษทั
บริษทั ย่อยซึ่งผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวเนื่องกับปูนซีเมนต์ เช่น คอนกรีต
ผสมเสร็จ และ แผ่นปูนซีเมนต์สงั เคราะห์
ผู้ผ ลิต คอนกรีตผสมเสร็จ ผู้ผ ลิต ผลิตภัณ ฑ์ค อนกรีต และอินทรีคอนกรีตเฟรนไชส์
สําหรับการส่งออกนัน้ เวียดนามยังคงเป็ นตลาดส่งออกปูนเม็ดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของบริษทั
บริษทั และบริษทั ย่อย ยังผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับปูนซีเมนต์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จํา กัด คอนกรีต ผสมเสร็จ และหิน ทรายเพื่อ การ
ก่อสร้างผลิตและจําหน่ ายสินค้าประเภทคอนกรีต ผสมเสร็จ ภายใต้แบรนด์ “อินทรีคอนกรีต ”
สําหรับใช้ในงานโครงการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อะกรีเกต ประเภทหิน
ทรายสําหรับการก่อสร้างภายใต้แบรนด์ “อินทรีอะกรีเกต” รวมทัง้ ยังจัดให้มศี ูนย์บริการลูกค้า
และห้อ งปฏิบตั ิก ารควบคุมคุณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ท่มี ผี ู้เชี่ยวชาญในด้านคอนกรีต สามารถตอบ
คําถามและให้คาํ ปรึกษารวมทัง้ การให้บริการหลังการขาย มีการจัดส่งทีต่ รงต่อเวลา และสามารถ
ติดตามสถานะการจัดส่ง ด้วยระบบการติดตามสถานะรถ และระบบแผนที่ (Vehicle Status
Control)
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ภาพที่ 5 แสดงผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทั
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
จีโอไซเคิ ล เป็ นสายงานธุรกิจหนึ่งของปูนอินทรี ซึ่งใหบริการการจัดการกากของเสียแบบครบ
วงจรสํ า หรับ โรงงานอุ ต สาหกรรมต างๆ ด วยกรรมวิธ ีท่ีเ ป็ นมิต รต่ อสิ่ ง แวดล อม พร้ อม
ระบบปฏิบตั ิการที่ไดมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถใหบริการจัดการกากของเสียไดทัง้ ของแข็ง
ของเหลว และกึง่ แข็งกึง่ เหลว

ภาพที่ 6 แสดงภายสายงานธุรกิจหนึ่งของบริษทั
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
บริ ษทั คอนวูด จํากัด วัสดุทดแทนไม้ผลิตและจําหน่ ายไฟเบอร์ซเี มนต์ ซึง่ เป็ นวัสดุก่อสร้าง
ทดแทนไม้คุณภาพดีเยีย่ ม ภายใต้แบรนด์ ”ไม้ คอนวูด” เป็นนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรม
การผลิตวัสดุก่อสร้าง ทีเ่ ราสามารถนํามาใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ ซึง่ ได้นําเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green Technology) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาผสมผสานกัน
อย่างลงตัวกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเซลลูโลสไฟเบอร์ โดยปราศจากส่วนผสมของทราย
และแร่ใยหิน (Asbestos) ซึง่ จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ แร่ใยหินเป็ นสารพิษซึง่
ก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพ และสิง่ แวดล้อม ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์คอนวูดไม่มวี สั ดุทก่ี ่อให้เกิดมลพิษ
ดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย และด้วยเทคโนโลยีพเิ ศษของเรา ทําให้ผลิตภัณฑ์คอนวูดมีคุณสมบัติ
ความสวยงาม และมีเนื้อวัสดุทม่ี คี วามยืดหยุน่ ใกล้เคียงกับไม้ธรรมชาติมากทีส่ ุด พร้อมทัง้ ยังให้
ความแข็งแรงทนทานเปรียบดังคอนกรีตและปลอดภัยจากปลวก นอกเหนือจากการขายไม้
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บริษทั ยังมีบริการรับติดตัง้ ไม้คอนวูดทีไ่ ด้มาตรฐานการติดตัง้ โดยทีมงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และได้รบั การฝึกอบรมมาตรฐานการติดตัง้ จากบริษทั เป็ นอย่างดี (i-service)

ภาพที่ 7 แสดงผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ในกลุ่มบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
บริษทั มุง่ เน้นการเพิม่ คุณค่าในสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบสนองกับแรงบันดาลใจของ
บริษทั ทีต่ อ้ งการเป็ น ”ผูต้ อบสนองทุกความต้องการ” แก่ลกู ค้า โดยบริษทั เน้นเรือ่ งการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงเวลาและตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า และปรับเทคโนโลยี
การผลิตและการควบคุมคุณภาพให้เป็ นหนึ่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความมันใจว่
่ าสินค้าและบริการที่
ได้รบั จากบริษทั มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทัวไป
่
1.1.2 กลุ่มลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาด (Segmentation)
คือ การกําหนดและแบ่งกลุ่มผูซ้ อ้ื ทีม่ คี วามต้องการและรสนิยมคล้ายกัน การแบ่งส่วน
ตลาดของสินค้าปูนซีเมนต์ จะใช้การแบ่งตลาดทีท่ ําให้มองเห็นภาพครบทัง้ 360 องศา โดยการ
พิจารณาแบ่ง ต้องพิจารณารอบด้านทัง้ ทาง Demand และ Supply เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด โดยเริม่ จากทางด้านผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิต(Supply) ซึง่ มีกระบวนการจัดวัตถุดบิ ( Basic
Material Processing ) จากสินค้าทีเ่ ป็ นซีเมนต์(Cement) ทราย(Aggregates) และแร่ธาตุ สาร
เพิม่ ประสิทธิภาพตัวอื่นๆ ซึง่ สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ
- กลุ่มแบ่งตามช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Channel Distribution) : การขายตรง
จากบริษทั (Direct Sales) ผ่านร้านค้าตัวแทนจําหน่ าย (Trader) ซือ้ มาขายไป (Wholesalers)
ขายส่ง ขายปลีก (Retailer) และ Modern Trade )
- กลุ่มแบ่งตามผู้บริ โภคขัน้ สุดท้ าย (End user) ซึ่งได้แก่ Civil Engineering
วิศวกร , General Contractor ผูร้ บั เหมา , Self-Builders Masons ช่างก่อสร้าง
- กลุ่มเจ้าของโครงการ ( Project Owner ) : ซึง่ ได้แก่ Owner เจ้าของบ้าน ,
Developer เจ้าของธุรกิจบ้านจัดสรร , Government งานก่อสร้างรัฐบาล งานราชการ

15

- กลุ่มแบ่งตามประเภทของงานก่อสร้าง (Construction File ) : Housing งาน
แนบราบ บ้านเดีย่ ว ทาวเฮ้าส์, Commercial / Industrial / Building งานอาคาร คอนโด
ห้างสรรพสินค้า งานโรงงาน , Infrastructure งานทําถนน อุโมงค์ งานทางหลวง เป็นต้น
- กลุ่มแบ่งตามการนําไปใช้งาน (Application) : Masonry งานก่ออิฐ , Structure
งานโครงสร้าง , Precast / Prestressed งานหล่อซีเมนต์สําเร็จ เช่น ผนังสําเร็จรูปทีท่ ําจาก
ซีเมนต์
ผูผ้ ลิ ตและจําหน่ าย
ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
ปูนซีเมนต์ไทย
ปูนซิ เมนต์นครหลวง
ปูนทีพไี อ โพลีน
ปูนซีเมนต์เอเชีย
ชลประทานซีเมนต์
อื่น ๆ
รวมทัง้ ประเทศ

กําลังการผลิ ต
(ล้านตันต่อปี )
24
15.60
9
5
1.40
1
58

ยอดขายในประเทศ
(ล้านตันต่อปี )
11.60
8
5
2.8
0.70
0.9
29

ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ
(%)
40
28
17
9
4
2
100

ตารางที่ 3 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ทีม่ า : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2553
ส่วนแบ่งการตลาดปูนซิ เมนต์ในประเทศปี 2553

แผนภูมทิ ่ี 2 แสดงส่วนแบ่งการตลาดปูนซิเมนต์ในประเทศปี 2553
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
จากตารางที่ 3 แสดงให้ถงึ ส่วนแบ่งทางการตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศในปี 2553 ปูน
ซิเมนต์ไทยยังคงครองส่วนแบ่งมากทีส่ ุดอยู่ท่รี อ้ ยละ 40 กําลังการผลิตอยู่ท่ี 24 ล้านตันต่อปี
อันดับสอง ปูนซีเมนต์นครหลวงร้อยละ 28 กําลังการผลิต 15.60 ล้านตันต่อปี อันอับสาม ปูน
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ทีพไี อ โพลีนร้อยละ 17 กําลังการผลิต 9 ล้านตันต่อปี อันดับสี่ ปูนซีเมนต์เอเชียร้อยละ 9 กําลัง
การผลิต 5 ล้านตันต่อปี อับดับห้า ชลประทานซีเมนต์รอ้ ยละ 4 กําลังการผลิต 1.40 ล้านตันต่อ
ปี และอื่นๆ ร้อยละ 2 กําลังการผลิต 1 ล้านตันต่อปี
กลุ่มลูกค้าภายนอกประเทศ
ได้แก่ กลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง เอเชีย โดยตลาดหลักๆ เช่น เวียดนาม บังคลาเทศ
พม่า และกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ และปูนเม็ดของประเทศไทยกลับ
ลดลงร้อ ยละ 6 มาอยู่ ท่ี 13.60 ล้า นตัน เป็ น ผลมาจากการที่ผู้ผ ลิต มุ่ ง เน้ น มาขายที่ต ลาด
ภายในประเทศมากขึน้
ตลาดเป้ าหมาย (Target Market)
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงได้มกี ารกําหนดตลาดเป้าหมาย ซึง่ จะครอบคุมกลุ่มลูกค้า
ต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะไม่เน้ นการส่งออกไปต่ างประเทศ เนื่องจากราคาขายปูนซีเมนต์
ส่งออกค่อนข้างตํ่า ซึง่ เป็ นผลกระทบจากค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ ในปจั จุบนั รวมถึงนโยบายของ
ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ต้องการให้บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ไปแย่งลูกค้าของบริษัทในกลุ่มโฮลซิมใน
ต่างประเทศ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงจึงมุง่ เน้นตลาดในประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

Bachelor

ผูร้ บั เหมาขนาดเล็ก กลาง

M

40-50

Vocational

M&F

30-40

เจ้าของบ้าน

ร้านตัวแทนจําหน่าย (
ค้าส่ง – ค้าปลีก )

M&F

40-50

Secondary
Batchelor
Medium

Volume
Influenced

Education

40-50

Business
Size

Age

M

Lifestyle

Male/Female

ผูผ้ ลิตแผ่นพืน้ ,
คอนกรีต , ผูร้ บั เหมา
ขนาดใหญ่ , เจ้าของ
โครงการ

Class

Customer
Segments

High

Seen to be
successful

20+

30%

Simple
Lifestyle

5-20

30%

Simple
Lifestyle

-

15%

Mid
Low
Mid
Mid

Mid

Simple
Lifestyle

5

ภาพที่ 8 แสดงตลาดเป้าหมายของบริษทั
ทีม่ า : ฝา่ ยการตลาด บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553

65%
Channel
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การกําหนดลูกค้าเป้ าหมาย แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม
1. กลุ่มผู้ผลิ ตแผ่นพื้นสําเร็จ (CPM) ผู้ผลิ ตคอนกรีตสําเร็จ (RMX) ผู้รบั เหมา
รายใหญ่ (Large Contractor) และเจ้าของโครงการ (Owner) ซึง่ เป็ นเพศชาย อายุตงั ้ แต่
40-50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-สูง ลูกค้ากลุ่มนี้มคี วามต้องการ
ที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจและการงาน และจะมีธุรกิจของตนเองโดยขนาดของธุรกิจอยู่
ประมาณ 20 ล้านบาท จากการประเมิณแล้วกลุ่มนี้จะทํายอดขาย(sales share % by volume)
ให้ได้โดยประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายซีเมนต์ในตลาด
2. กลุ่มผู้รบั เหมาขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (Small - Medium Contractors) เป็ น
เพศชาย มีอายุตงั ้ แต่ 40-50 ปี การศึกษาในระดับปวช. ปวศ. หรือ จบช่างกล เป็ นกลุ่มลูกค้า
ระดับล่าง-กลาง ลูกค้ากลุ่มนี้มใี ช้ชวี ติ ที่เรียบง่าย และจะมีธุรกิจของตนเองโดยขนาดของธุรกิจ
อยู่ประมาณ 5-20 ล้านบาท จากการประเมิณแล้วกลุ่มนี้มจี ะทํายอดขายให้ได้โดยประมาณร้อย
ละ 30 ของยอดขายซีเมนต์ในตลาด
3. กลุ่มเจ้าของบ้าน (Home Owner) มีทงั ้ เพศหญิงและเพศชาย อายุตงั ้ แต่ 30-40
ปี การศึกษาตัง้ แต่ปวช. - ระดับปริญญาตรี เป็ นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง ลูกค้ากลุ่มนี้จะชอบใช้
ชีวติ เรียบง่าย สบายๆ จากการประเมิณแล้วกลุ่มนี้มจี ะทํายอดขายให้ได้โดยประมาณร้อยละ 15
ของยอดขายซีเมนต์ในตลาด
4. กลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก (Retailers & Wholesaler) มีทงั ้ เพศหญิงและ
เพศชาย อายุตงั ้ แต่ 40-50 ปี เป็ นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง ลูกค้ากลุ่มนี้จะชอบใช้ชวี ติ เรียบง่าย
สบายๆ จะมีธุรกิจของตนเองโดยขนาดของธุรกิจอยู่ประมาณ 5 ล้านบาท จากการประเมิณแล้ว
กลุ่มนี้มจี ะทํายอดขายให้ได้โดยประมาณร้อยละ 65 ของยอดขายซีเมนต์ในตลาด
การวางตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Positioning)

ภาพที่ 9 แสดงการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ทีม่ า : บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
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เป็ นการวางตําแหน่ งสินค้าของบริษทั ไว้ภายในใจของลูกค้าโดยเทียบกับคู่แข่ง ซึง่ ใน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ได้ให้ความสําคัญในเรือ่ งของคุณภาพ และระดับราคาของสินค้าเป็ น
สําคัญ โดยปจั จัยเหล่านี้ลว้ นเป็ นสิง่ ทีก่ ลุ่มเป้าหมายใช้ในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า ด้วยเหตุน้ี
ในการกําหนด positioning ของบริษทั จึงได้พจิ ารณาจากปจั จัยสองสิง่ คือ คุณภาพสินค้า และ
ราคา เป็ นสําคัญ

ภาพที่ 10 แสดงตําแหน่ง Brand Positioning
ทีม่ า : จากการสัมภาษณ์ฝา่ ยการตลาดบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
Positioning คือการวางตําแหน่งของเราเทียบกับคู่แข่งในสายตาของลูกค้าให้แตกต่าง
หรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็ น “ตําแหน่ งครองใจลูกค้า” ที่ต้องมีความแตกต่ างจากคู่แข่งอย่าง
ชัดเจน และจากการวาง Positioning ของบริษทั ในข้างต้นพบว่า ระดับราคาสินค้าของบริษทั ปูน
ซิเมนต์นครหลวงจะอยู่ในระดับราคาที่ต่ํากว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบจากบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย และ
ระดับราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างบริษทั ทีพไี อ โพลีน พบว่า ราคาของปูนซิเมนต์นครหลวงจะ
สูงกว่าเล็กน้ อ ยเช่นกัน และเมื่อมาพิจารณาการวางตําแหน่ งในด้านคุ ณภาพสินค้า จะพบว่า
คุณภาพสินค้าของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จะอยู่ในระดับที่สูงซึ่งเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับ
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย โดยมีการจัดตัง้ Brand Positioning ให้ภาพลักษณ์ออกมาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร หรือ “The preferred cement solutions provider” นัน่ แสดง
ให้เห็นว่าบริ ษทั ได้มีการให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพเป็ นสําคัญ
1.1.3 อุตสาหกรรมที่องค์กรเกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากการใช้หลักการห่วง
โซ่คุณค่าบริหารจัดการจากต้นนํ้ าสู่ปลายนํ้า โดยอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
อุตสาหกรรมถ่านหิ น เนื่องจากถ่านหินถูกใช้เป็นวัตถุดบิ เชือ้ เพลิงในการผลิต
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อุตสาหกรรมการขนส่ง เนื่องจากเป็ นการขนส่งสินค้า และวัตถุ ดบิ ตามหลักการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่า อีกทัง้ บริษทั ฯ ใช้บุคคลทีส่ ามในการขนส่ง
อุต สาหกรรมด้ า นเชื้ อ เพลิ ง นอกจากถ่ า นหิน ที่เ ป็ น เชื้อ เพลิง ในการผลิต แล้ว
เชือ้ เพลิงชนิดอื่นก็ยงั เป็ นปจั จัยสําคัญในการดําเนินการผลิต ราคาทีผ่ นั ผวนของเชือ้ เพลิงนัน้ จึง
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษทั ฯ อีกด้วย
1.1.4 สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งขันหลักของบริษทั
เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ เป็ นอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ทก่ี ารเข้ามา
ของคู่แข่งรายใหม่จะค่อนข้างยาก คู่แข่งในตลาดปูนซีเมนต์ ของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ใน
ปจั จุบนั ได้แก่
- บริษทั เอสซีจ ี ซีเมนต์ จํากัด / SCG Cement Company Limited.

- บริษทั ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน) / TPI Polene Public Company Limited.

- บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด (มหาชน) / Asia Cement Public Company
Limited.

- บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน) / Jalaprathan
Company Limited.

Cement

Public
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- บริษทั ภูมใิ จไทยซีเมนต์ จํากัด / Thai Pride Cement Company Limited.

- บริษทั เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด / Cemex (Thailand) Company Limited.

- บริษทั สามัคคี ซีเมนต์ จํากัด / Samukkee Cement Company Limited.

ภาพที่ 11 แสดงภาพผลิตภัณฑ์สนิ ค้าคู่แข่งทีม่ อี ยูใ่ นตลาด
ทีม่ า : Marketing Analysis บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
1.1.5 ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซิ เมนต์ในประเทศไทย
อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมพืน้ ฐานทีม่ คี วามสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากปูนซิเมนต์เป็ นปจั จัยหลักของอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกประเภท
โครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงบริการต่าง ๆ ทัง้ ทีภ่ าครัฐดําเนินการหรือภาคเอกชนดําเนินการ ล้วน
แต่ใช้ปนู ซีเมนต์เป็ นวัตถุดบิ หลักป้อนให้กบั อุตสาหกรรมและธุรกิจการก่อสร้าง และสามารถใช้
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เป็ นอุ ต สาหกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิจของประเทศในการสร้า งรายได้
ประชาชาติ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างกว้างขวางทัวประเทศเสมอมา
่
ในปี 2554 มีแนวโน้ มว่าสถานการณ์ เมืองยังคงไม่แน่ นอนอย่างต่ อเนื่อง อัตรา
ดอกเบีย้ และอัตราเงินเฟ้อเพิม่ สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรราก่อสร้างจะ
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปจั จัยบวกหลักๆ คือโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่
ต้องดําเนินการต่อไปเป็ นระยะเวลาข้ามปี ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ ในภาคทีอ่ ยู่อาศัย
และเชิงพาณิชย์ทต่ี งั ้ อยูใ่ กล้กบั ระบบขนส่งมวลชนก็จะมีอตั ราการเติบโตทีด่ ี ปจั จัยดังกล่าวน่ าจะ
ช่วยให้ปริมาณความต้องการใช้ปนู ซิเมนต์ขยายตัวอยูใ่ นระดับร้อยละ 5-7 เมือ่ เทียบกับปี 2553
แนวโน้ มอุตสามหกรรมปูนซีเมนต์ ปี 2554
ปริมาณการผลิตและปริมาณการจําหน่ ายปูนซีเมนต์ในประเทศ ปี 2554 ขยายตัว
เพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ตามภาวะเศรษฐกิจทีด่ ขี น้ึ โดยเฉพาะในทีอ่ ยู่
อาศัยประเภทอาคารสูง ถึงแม้ว่าภาวะการขยายตัวของอุ ตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จะได้รบั
ผลกระทบจากปญั หาเสถียรภาพทางการเมืองในช่วงต้นปี ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมันในการ
่
ลงทุนของภาคเอกชน ทําให้ชะลอการลงทุนออกไป ทัง้ ทางด้านผูบ้ ริโภคเองก็ระมัดระวังในการ
ใช้จา่ ยมากขึน้ และส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคและการผลักดันโครงการ
ลงทุนใหม่ๆ ของภาครัฐ ก็มคี วามล่าช้าออกไปอีก ประกอบกับในไตรมาสที่ 3 เริม่ เข้าสู่ช่วงฤดู
ฝน เป็ นอุปสรรคในการก่อสร้าง ทําให้ความต้องการใช้ปนู ซีเมนต์ลดลงตามไปด้วย แต่เมื่อมอง
ในภาพรวมทัง้ ปี ปริมาณการผลิต และปริมาณการจําหน่ ายปูนซีเมนต์ในประเทศ ยังขยายตัวได้
ดี และปจั จัยสําคัญทีม่ สี ่วนช่วยในการเติบโตของอุตสาหกรรม คือ การเร่งการลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐานของรัฐบาล ซึง่ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้มกี ารใช้ปนู ซีเมนต์ในประเทศมากขึน้ ประกอบกับ
เศรษฐกิจโลกยังคงมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดส่งออกหลักของไทย ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นประเทศกําลังพัฒนา ยังมีความจําเป็ นต้องใช้ปนู ซีเมนต์ในกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อรองรับ
การขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ไ ทยยัง มีแ ผนที่จะขยายการลงทุ นใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพิม่ เติมในกัมพูชา และมีการศึกษาโครงการลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ใน
เมียนมาร์
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ปัจจัยเสี่ยงในปี 2554 จากรายงานประจําปี บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด
(มหาชน), 2553 และรายงานสรุปสภาวะอุตสาหกรรมปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม มี
ปัจจัยเสี่ยงดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน และความผันผวนของราคา
เนื่องจากภาวะอุปทานส่วนเกินของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย ส่งผลให้
เกิดภาวะการแข่งขันที่รุ่นแรงในตลาดในประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าในระยะ 10 ปี ทผ่ี ่านมา ราคา
ปูนซีเมนต์ในประเทศนอกจากไม่สามารถขยับขึน้ ได้แล้ว ยังเกิดความผันผวนรุ่นแรงอยู่ตลอด
เนื่ อ งจากการพยายามรัก ษาส่ ว นแบ่ งทางการตลาดของผู้ผ ลิต และเพื่อ ให้เ กิดการผลิต ณ
จุดคุ้มทุน ผู้ผลิตส่วนใหญ่จงึ พยายามพัฒนาตลาดส่งออกระยะยาวเพื่อสามารถรักษาระดับการ
ผลิต ของตนได้อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง ความท้าทายของการบริห ารการส่ ง ออกของอุ ต สาหกรรม
ปูนซีเมนต์ คือ การสร้างความสมดุลการผลิตในช่วงนอกฤดูกาลขายในประเทศ ทัง้ นี้บริษทั ได้ทํา
การติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อลด
ผลกระทบจากความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้
2. ความเสี่ยงจากต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่ มสูงขึ้น
ต้นทุนด้านพลังงานมีแนวโน้ มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ราคาของถ่าน
หิน ซึ่ง เป็ น แหล่ ง พลัง งานหลัก ทางบริษัท ฯ ได้ร ิเ ริ่ม หลายโครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ ลด
ผลกระทบ และป้องกันความเสีย่ งเหล่านี้ เช่น เพิม่ การใช้เชือ้ เพลิงทางเลือก โครงการผลิตไฟฟ้า
จากความร้อนเหลือใช้จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ สําหรับเตาเผาปูนซีเมนต์ท่ี 3 ต่อเนื่อง
จากเตาเผาปูนซีเมนต์ท่ี 4 ทีม่ มี าเป็นระยะเวลานาน และเตาเผาปูนซีเมนต์ท่ี 5 และ 6 ทีเ่ ริม่ เดิน
เครือ่ งจักร ตัง้ แต่ปลายปี 2553 และการศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ เพิม่ เติม เป็นต้น
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
ธุรกิจส่งออกเป็ นธุรกิจทีม่ คี วามสําคัญต่อบริษทั ฯ เช่นกัน บริษทั ฯ มีความเสีย่ งอันจะ
เกิดจากการแข็งค่าของเงินบาททําให้รายได้จากเงินตราต่างประเทศลดน้อยลงเมื่อแลกเปลี่ยน
เป็นเงินบาท ความเสีย่ งของรายได้ทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกบางส่วนจะสามารถ
ชดเชยด้าค่าใช้จ่ายที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศอันเกิดจากการนํ าเข้าวัตถุ ดบิ เชื้อเพลิง อะไหล่
และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีรายได้บางส่วนทีย่ งั มีความเสีย่ งนี้อยู่
ในปี 2553 ทางบริษัท ฯ ได้เ ล็ง เห็น แนวโน้ ม การแข็ง ค่ า ของเงิน บาท จึง ได้ม ีก าร
ปรับเปลีย่ นการขายส่งออกบางส่วนให้ใช้ค่าเงินบาทในการซือ้ ขาย และในช่วงท้ายปีได้มกี ารทํา
ใช้เครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งทางการเงินเพิม่ เติม
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ข้อมูลผลประกอบการของบริษทั
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

ภาพที่ 12 แสดงผลประกอบการจากการดําเนินงานของบริษทั
ทีม่ า : รายงานประจําปีบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
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ข้อมูลผลประกอบการพิ จารณาระดับผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มปูนซิเมนต์ของบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง ที่ผลิตและจําหน่ าย
ภายใต้ตราสินค้า “อินทรี” ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
ปูนเม็ด (Clinker) เป็ นผลิตภัณ ฑ์ขนั ้ ต้นซึ่งได้จากการนํ าวัต ถุ ด ิบทัง้ หมดมาบดให้
ละเอียดแล้วผ่านเตาเผาออกมาโดยยังไม่มกี ารผสม และยังไม่ผ่านกระบวนการบดละเอียดให้
เป็นปูนซีเมนต์
ปูนผง (Bulk Cement) เป็ นปูนซีเ มนต์ท่ใี ช้ขายให้ก ับอุ ต สาหกรรมต่ างๆ และ
อุ ต สาหกรรมเหล่านัน้ ใช้ปูน เพื่อ นํ าเอาไปแปรรูป ซึ่ง ลูก ค้ากลุ่ ม นี้ ล้ว นเป็ นลูก ค้าที่ประกอบ
กิจการทีน่ ําปูนไปแปรรูปและเพื่อนําไปขายต่อ หรือเก็บไว้ในในอุตสาหกรรม
ปูนถุง ( Bag Cement ) เป็ นปูนซีเมนต์ทส่ี ามารถนํ ามาใช้งานได้ทนั ที กลุ่มเป้าหมายก็
จะเป็ น หน่ วยงานก่ อสร้างทัง้ แนบราบ จําพวกงานบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ ไปจนถึงงานแนวสูง
จําพวก คอนโด อาคาร อพาร์ทเมนต์ ซึง่ ปูนถุงในทีน่ ้มี กี ารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
- ปูนซีเมนต์บรรจุถุง และ
- ปูนซีเมนต์ผสมสําเร็จมอร์ตา้ แมกซ์
ซึง่ ผลิตภัณฑ์จดั อยู่กลุ่มผลิตภัณ์ฑปูนซิเมนต์ และอยู่ในหมวดที่ต้องทํา CSR ใน
เรื่อ งของผลิตภัณ ฑ์ ตัง้ แต่ กระบวนการทําวัตถุ ด ิบ จนถึง กระบวนการผลิต ออกมาเป็ นสินค้า
สําเร็จรูปซีง่ แสดงในตารางที่ 4
ผลิ ตภัณฑ์
ขายสุทธิ
- ปูนซิ เมนต์
กําไรขัน้ ต้น
ส่วนต่าง %

2550

2551

2552

2553

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

19,977
9,491

18,226
8,932
-5.89

17,000
7,733
-13.42

17,678
7,572
-2.08

ตารางที่ 4 แสดงผลประกอบการกลุ่มผลิตภัณ์ฑปูนซิเมนต์ของบริษทั
ทีม่ า : รายงานประจําปีบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
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1.2 ปัญหา และลักษณะปัญหาที่เกิ ดขึน้ ภายในองค์กร
จากการที่ได้ไปทําการสํารวจเบือ้ งต้น (Exploratory Survey) โดยกลุ่มที่ได้สํารวจ
เบือ้ งต้นมีดงั ้ นี้
1. บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) โดยการสอบถามเจ้าหน้ าที่ฝ่าย
การตลาด ของบริษทั
2. ลูกค้า โดยสอบถามร้านค้าแทนจําหน่ าย ของบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลว จํากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทัง้ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 7 ราย
3. คู่แข่ง โดยเข้าไปหาข้อมูลข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ บนเว็บไซท์
ผลจากการศึกษาเบือ้ งต้นมีดงั นี้
1. ทางเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาดแจ้งว่า การทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ จะ
มุ่ ง เน้ น ไปที่ก ารทํ า กิ จ กรรมสร้า งความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม และสิ่ง แวดล้ อ มของบริษัท ฯ
Corporate Social Responsibility (CSR) ในด้าน การช่วยเหลือสังคม ซึง่ ในส่วนของการทําวิจยั
ในเรื่องของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของลูกค้า ยังไม่มกี ารทําอย่างจิรงจัง หรือสถาบันใด แจ้งความ
จํานงจะขอทําวิจยั เรื่องดังกล่าวและ เกี่ยวข้องกับการทํากิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษทั ว่ามีความสัมพันธ์ หรือไม่
สัมพันธ์กนั อย่างไร
2. ได้สมั ภาษณ์กลุ่มลูกค้าร้านตัวแทนจําหน่ ายของบริษทั จํานวน 7 ราย มี 5 ราย ที่
ไม่ทราบ และ 2 ทราบ เกีย่ วกับกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสัง และสิง่ แวดล้อม Corporate
Social Responsibility (CSR) ในส่วนของการพัฒนาสินค้า และบริการที่มมี ลู ค่าเพิม่ (ValueAdded) จากการประชาสัมพันธ์ของ บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน
3. จากการหาข่าวเกี่ยวกับคู่แข่ง คู่แข่งได้อย่าง SCG ผูผ้ ลิตปูนซิเมนต์รายใหญ่ใน
ประเทศไทย ได้มพี ฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสร้างคุณค่าให้กบั สังคม
เอสซีจจี งึ ให้ค วามสําคัญ กับการวิจยั พัฒนาสินค้าและบริการที่มมี ูล ค่ าเพิ่ม และเป็ นมิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น
โดยเป็ นองค์กรไทยรายแรก ทีก่ ําหนดฉลากสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ประเภท
การรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG eco value ตัง้ แต่ ปี 2552
จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลข้างต้น จึงเป็ นสาเหตุท่ที ําให้เกิดการศึกษาเรื่อง ปญั หาการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาด ธุรกิจปูนซิเมนต์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปนู ซิเมนต์ผง (Bulk
Cement) และปูนซิเมนต์ถุง (Bag Cement) กรณีศกึ ษา บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด
(มหาชน) เพราะคนทัวโลกเริ
่
ม่ ตื่นตัวและให้ความสําคัญเกี่ยวกับการรักษาสิง่ แวดล้อม และการ
รับผิดชอบต่อสังคม ข้อมูลจากตารางที่ 2 หน้าที่ 9 และ ตารางที่ 4 หน้าที่ 24 แสดงให้เห็นถึง
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทปูนซิเมนต์นคร และอัตราผลกําไรที่ลดลง ซึ่งลักษณะปญั หาที่เกิด
ขึน้ กับบริษทั อย่างเห็นได้ชดั ทีส่ ่งผลต่อรายได้จากการขายสินค้าของบริษทั คือ ความสามารถใน
การแข่งขัน โดยเฉพาะความสามารถในการทํากําไรจากการขายของบริษทั ฯ ทีล่ ดลง
1.2.1. ปั ญหาด้ า นผลประกอบการ ยอดขาย การตลาด และด้ า นการรัก ษาสถานะ
ความสามารถในการแข่งขันให้ยงยื
ั่ น
- ในระดับบริษทั
มีปญั หาด้านผลประกอบการ และยอดขายโตไม่ถงึ เป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ ดังจะ
เห็นได้ จากสถานการณ์ยอดขายใน ตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าแนวโน้ มของผลประกอบการ
ยอดขาย มีตวั เลขทีโ่ ตขึน้ ในอัตราที่น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ทัง้ ๆที่ ทางบริษทั ได้ ใช้งบทาง
การตลาด และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ เช่น การสร้าง
ถังนํ้ าบล็อคประสานดินซีเมนต์ตามโครงการ “ถังนํ้ าชุมชน เพื่อโลกสีเขียว” (Green Water
Tank) ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุร,ี โครงการ “Green School” ณ โรงเรียนตชด. บ้านหนอง
แขม อ.เชียงดา จ.เชียงใหม่ เป็ นต้น ซึง่ สาเหตุของปญั หาขององค์กรใหญ่ คือ การทําการตลาด
แบบเดิม ทําให้มกี ารลอกเลียนแบบ ได้ง่าย ในขณะที่ ปญั หาด้านแผนการตลาด ทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับนโยบายภาพรวมขององค์กร ทําให้ส่อื ไปไม่ถงึ ยังกลุ่มผูบ้ ริโภค
- ในระดับหน่ วยธุรกิจ
มีปญั หาด้านแผนการตลาด ไม่สามารถสื่อให้เห็นถึงความตัง้ ใจในการลงทุน เพื่อทีจ่ ะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทร่ี กั ษาสิง่ แวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม แต่กลับมุ่งไปยังตัวผลิตภัณฑ์มาก
เกินไป ซึง่ ปจั จุบนั คู่แข่งขันในตลาดมีสามารถลอกเลียนแบบได้ค่อนข้างง่าย ดังนัน้ จะต้องมีการ
วางแผนเพื่อการแข่งขันในระยะยาวมากขึ้น ประกอบกับการใช้เครื่องมือทางการตลาด เพื่อ
สื่อสารไปยังลูกค้า ยังมีปญั หาอยู่
- ในระดับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปูนผง(Bulk Cement) และปูนซิเมนต์ถุง (Bag
Cement) มีปญั หาด้านแผนการตลาดในระดับหน่ วยธุรกิจ ไม่ชดั เจน ทําให้ยอดขายโตได้น้อย
กว่าเป้าหมายทีค่ าดการณ์ไว้ จากตารางที่ 2 และ 4 จะเห็นกล่าวคือ ถึงแม้ว่าความต้องการที่
เพิม่ ของตลาดปูนซิเมนต์ทงั ้ ในประเทศ และในตลาดต่างประเทศ (การส่งออก) แต่ราคาปูนซิ
เมนต์ในประเทศทีล่ ดลงทําให้อตั รากําไรสุทธิจากการดําเนินงานลดลงคิดเป็ นร้อยละ 17.50 จาก
อัตราร้อยละ 19.07 ในปี 2552 หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ -2.20 และเมื่อพิจารณากลุ่มผลิตภัณฑ์
ปูนซิเมนต์ ก็พบว่าความสามารถในการทําไรจากการขายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2551
ตามลําดับ โดยเฉพาะในปี 2553 กําไรขัน้ ต้นอยู่ท่ี 7,572 ล้านบาท ลดลงมาจากปี 2552 เป็ น
มูลค่า -161 บาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ -2.08 แต่เมือเทียบกับปี 2551 กําไรขัน้ ต้นลดลงมา
คิดเป็ นมูลค่าสูงถึง -1,360 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ -15.23 ซึง่ มากทีส่ ุดในรอบ 5 ปี จากข้อมูลที่
ทําการพิจารณา
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1.2.2.ปัญหาด้านการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับสิ นค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร (ฝ่ายพัฒนาโครงการ และธุรกิจการตลาด) ซึง่ ดูแลในส่วน
ของกิจกรรมทางการตลาดทัง้ หมด ได้ขอ้ มูลในเบือ้ งต้นว่า ปญั หาสําคัญของบริษทั คือ บริษทั ได้
ดําเนินนโยบาย การบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิต เพื่อบริหารตุ้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาด รวมทัง้ กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมมาก
พอสมควร แต่ยงั ขาดกลยุทธ์ และระบบบริหารการสื่อสารการตลาดในเรื่องนี้ให้มปี ระสิทธิภาพ
ได้ประสิทธิผล และเอือ้ ต่อผลประกอบการของบริษทั และเสริมความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยังยื
่ น
กล่าวโดยสรุป ปญั หาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ คือ ปญั หาทางด้านการสื่อสาร
ทางการตลาดเกี่ยวกับการรักษาสิง่ แวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้กบั
ทางผูบ้ ริโภค ได้รบั รู้ และ เกิดพฤติกรรมการซือ้ สินค้าโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มปูนซิเมนต์ผง (Bulk
Cement) และปูนซิเมนต์ถุง (Bag Cement) ทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัย
รัก ษาสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง สามารถรัก ษาฐานลูก ค้า และรัก ษายอดขายให้มคี วามสามารถในการ
แข่งขันอย่างยังยื
่ น มากกว่าที่จะนํ าเงินไปประชาสัมพันธ์ในส่วนของ กิจกรรมที่เป็ นช่วยเหลือ
สังคม ซึง่ ไม่สามารถมีเกณฑ์ในการวัดเกี่ยวกับยอดขาย ต่อผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจนกว่า ผลิตภัณฑ์
ทีร่ กั ษาสิง่ แวดล้อม

1.3 ความสําคัญ และผลกระทบของปัญหาที่เกิ ดขึน้ กับองค์กร
แนวโน้มการรักษาสิง่ แวดล้อมเป็นแนวโน้มทีส่ งู มากขึน้ ในอนาคตอันใกล้ การชิงความ
ได้เปรียบในการแข่งขันจากการทีท่ างบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง ได้ลงทุนไปกับกระบวนการลด
ภาวะโรคร้อนทัง้ สายการผลิต ดังนัน้ ปญั หานี้จงึ เป็ นปญั หาสําคัญอย่างยิง่ และเร่งด่วน เพื่อให้
ผูบ้ ริโภคได้รบั รูถ้ งึ ความตัง้ ใจจริงในการช่วยลดภาวะโลกร้อนของบริษทั
จากปญั หาทัง้ หมดที่เ กิด ขึ้น มีค วามสํ าคัญ และมีผ ลกระทบต่ า งๆ แบ่ ง เป็ นปญั หา
เร่งด่วน และปญั หาระยะยาวดังนี้
ผลกระทบระยะสัน้ หรือปญั หาเร่งด่วน
1. บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงเสียส่วนแบ่งทางการตลาดทันทีท่ผี ลิตภัณฑ์คู่แข่ง
ออกสินค้าทีม่ ี ฉลากสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย
หรือ SCG ทีอ่ อกฉลากสินค้าประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG eco value
2. การสร้างความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ที่ทําได้ยากขึน้ เนื่องจาก
ทางเลือกทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพราะคู่แข่งเริม่ ตื่นตัวและเริม่ จดทะเบียน ฉลากคาร์บอนฟุ้ตพรินท์ มาก
ขึน้
ผลกระทบระยะยาว
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1. เนื่องจากในปี 2553 ทีผ่ ่านมานัน้ ต้นทุนทางด้านพลังงานเพิม่ ขึน้ และไม่คงที่ เช่น
ค่านํ้ามัน , ถ่านหิน , ลิกไนต์ และค่าไฟฟ้า โดยประเด็นหลักมาจากต้นทุนค่านํ้ ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่
ทําให้ต้นทุนสินค้าต่ างๆ ปรับขึ้นราคาตามไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าปูนซีเมนต์ซ่งึ ต้องอาศัย
พลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตซึ่งคิดเป็ นมูลค่าถึงร้อยละ 30 ของต้นทุนทัง้ หมด จึงทําให้การ
ควบคุมต้นทุนทําได้ยาก ส่งผลต่อการกําหนดราคาทีจ่ ะต้องปรับขึน้ ตามต้นทุนพลังงานทีป่ รับขึน้
ตามไปด้วย ซึง่ ในแง่การควบคุมต้นทุนการผลิตในภาวะดังกล่าว ทําให้การควบคุมต้นทุนทําได้
ยาก และราคาปูนซีเ มนต์ก็ไ ม่ส ามารถปรับราคาขึ้นทันต่ อ ราคานํ้ ามันที่ปรับสูงขึ้น ซึ่ง ส่ ง ผล
กระทบโดยตรงต่ อการเติบโตของบริษัทฯ รวมทัง้ ไม่สามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่าง
ยังยื
่ น และมันคงในอุ
่
ตสาหกรรมได้

1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อวิเคราะห์ปญั หา และปจั จัยสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดด้านการตลาด
ของบริษทั
2. เพื่อกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิม่ ยอดขาย ผลประกอบการ
และความสามารถในการทํากําไร รวมทัง้ การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
โดยกําหนดเป็ น 3 ระยะ
1. ระยะสัน้
- การปรับปรุงระบบการทํางาน เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาด และการขยายธุรกจิ
ขององค์กร
2. ระยะกลาง
- เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันขยายส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นทัง้ ตลาด
เดิม และตลาดใหม่ๆ
- เพื่อเพิม่ ผลประกอบการและยอดขายและโอกาสในการขยายส่วนแบ่งตลาดใหม่ๆ
3. ระยะยาว
- มุ่งการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าหลัก ทําให้เกิดความเชื่อมันเพื
่ ่อเป็ นคู่ค้า
ระยะยาว
- เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน และความสามารถในการทํ า กํ า ไร
(Profitability) ทีเ่ พิม่ ขึน้
- ปรับโครงสร้างการบริห ารงานในทุก ระดับเน้ นการบริห ารเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทีย่ งยื
ั ่ ่น (Sustainable competitive advantage)

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดธุรกิจปูนซีเมนต์ ของ
บริษทั ปูนซีเมนต์นคหลวง จํากัด (มหาชน) ได้ทําการศึกษาทฤษฎี และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ
นํ ามาประกอบสนับสนุ นผลการศึกษา และประกอบการนํ าเสนอผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษาทีก่ ําหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฏี และทฤษฏีเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.2 กลยุทธ์การวิเคราะห์ “ 3Cs ”
2.3 กลยุทธ์ส่วนผสมการตลาด 4P’s
2.4 กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies)
2.5 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2.6 แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับภาพลักษณ์
2.7 แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม
2.8 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 แนวคิ ด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิ งกลยุทธ์
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. การวิ เคราะห์เชิ งกลยุทธ์ (Strategic Analysis) ประกอบด้วย
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านกฎหมายและ
การเมือง ด้านเทคโนโลยี ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมนัน้ ประกอบกับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ทัง้ ทางด้านโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กรและ
ทรัพยากรแผนกต่างๆในองค์กรโดยนําปจั จัยต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ SWOT แล้ว
นําข้อมูลทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานขององค์กร เพื่อใช้เป็ นปจั จัยด้านยุทธศาสตร์ ทฤษฎีทน่ี ํ ามาใช้
ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

1.1 การวิ เคราะห์ส ภาพแวดล้ อมภายนอกระดับ มหภาค (Marco External
Analysis) การวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค โดยอาศัยเครื่อง PEST
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Analysis เป็ นการวิเคราะห์มุมมองภายนอกองค์กรผ่าน 4 มุมมอง ได้แก่ การเมือง, เศรษฐกิจ
,สังคม, และเทคโนโลยี
Political

Economic

Social

Technolog

ภาพที่ 13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค (PEST Analysis)
ทีม่ า : http://www.smiletemplates.com/powerpoint-diagrams-charts/pest-analysis, 2553
การวิ เคราะห์ PEST Analysis ประกอบด้วย
1. ด้านการเมือง (Political Component = P)
เป็ นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ทีน่ ่าจะมีผลทัง้ ในเชิงบวก
และเชิงลบต่อการดําเนินงานขององค์กร เช่น
- นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
และกฎระเบียบต่างๆ
- ความมันคงของรั
่
ฐบาล
- บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง
- ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง
- พฤติกรรมทางการเมือง
- กลุ่มผูม้ อี ทิ ธิพล / เครือข่ายพันธมิตร
- ฯลฯ
2. ด้านเศรษฐกิ จ (Economic Component = E)
- เป็ นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค / ระดับจุลภาค ซึง่ หมายถึงระบบ
เศรษฐกิจทัง้ ในและระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานขององค์กร อาทิ
- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- ผลผลิตมวลรวมในประเทศ
- การค้าระหว่างประเทศและดุลการชําระเงิน
- อัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
- อัตราการว่างงาน
- ภาวะการจ้างงานและค่าแรง
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- การลงทุนภาคเอกชน
- อัตราเพิม่ ของระดับราคาและดัชนีราคา
- ราคานํ้ามันดิบ
- ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล
- หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง
- การเงินการธนาคาร
- สภาพปญั หาของสาขาการพัฒนา / บริการ
- ฯลฯ
3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S)
เป็ นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ หมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่
เกีย่ วข้องกับการดําเนินงานขององค์กร อาทิ
- ระดับการศึกษาและอัตราการรูห้ นังสือของประชากร
- จํานวนประชากร โครงสร้างของประชากร
- ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม
- แบบแผนการดําเนินชีวติ และพฤติกรรม การประกอบอาชีพ
- คุณภาพชีวติ
- ลักษณะของชุมชน และการตัง้ ถิน่ ฐาน
- การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคม
- สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมศิ าสตร์
- โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
- ระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม
- ฯลฯ
4. ด้านเทคโนโลยี (Technological Component = T)
เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีทจ่ี ะมีผลต่อการดําเนินงาน
เช่น การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ความรูแ้ ละวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร การแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจยั และพัฒนาในสาขาที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อตั โนมัติ
ต่าง ๆ
1.2 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis)
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การวิเคราะห์ปจั จัยหรือสภาพการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมจะทําให้ทราบถึงที่มา
ของความรุนแรงในการแข่งขันและอิทธิพลอันเกิดจากภาวะการแข่งขันเหล่านี้ การวิเคราะห์น้ีม ี
ความจําเป็ นสําหรับการจัดทํากลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากผูบ้ ริหารไม่สามารถทีจ่ ะจัดทํากลยุทธ์
ที่ประสบความสําเร็จ โดยไม่มคี วามเข้าใจถึง ลัก ษณะที่สําคัญ ของการแข่ ง ขันได้เ ลยในการ
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีปจั จัยสําคัญทีส่ ่งผลต่อสภาวะในการแข่งขันของแต่
ละอุตสาหกรรม หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า Five-Forces Model
ปจั จัยทัง้ 5 ประการนี้บ่งบอกถึงโอกาสในการได้กําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
ยิง่ ปจั จัยเหล่านี้มคี วามเข้มแข็งมากเท่าใดย่อมส่งผลเสียต่อการขึน้ ราคาซึ่งนํ าไปสู่การได้กําไร
ของธุรกิจในอุ ตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่งถือเป็ นข้อจํากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้าปจั จัยนัน้ ๆ มี
ความอ่อนแอย่อมเป็ นโอกาสอันดีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถได้กําไร
ได้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนัน้ ความเข้มแข็งหรือผล
ของปจั จัยทัง้ 5 ประการนี้สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงได้เสมอ

ภาพที่ 14 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis)
ทีม่ า : Michael E. Porter, Competitive Strategy, Harvard Business, January 2008
Michael E. Porter ได้เสนอแนวคิดว่ามีปจั จัยสําคัญห้าประการทีส่ ่งผลต่อสภาวะใน
การแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรม หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า Five-Forces Model ซึง่ ได้กลายเป็ น
แนวคิดที่มปี ระโยชน์ อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมทัง้ ความ
รุนแรงของปจั จัยแต่ ล ะประการ ปจั จัยสําคัญ ที่ธุรกิจจะต้อ งทําเพื่อ ให้ไ ด้ผ ลตอบแทนสูงที่สุ ด
ได้แก่การหาตําแหน่ งในอุตสาหกรรมทีจ่ ะสามารถมีอทิ ธิพลเหนือปจั จัยทัง้ 5 ประการเพื่อทีจ่ ะหา
ความได้เ ปรียบออกมา หรือ ป้ อ งกันตนเอง ซึ่งลัก ษณะที่สําคัญ ของป จั จัยทัง้ 5 ประการ
ประกอบด้วย
1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rival among Existing Competitors)
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ระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่กจิ กรดําเนิงาน มีความรุนแรงระดับใดแนวโน้ ม
ของตลาดมีโอกาสขยายตัวมากน้อยแค่ไหน การแสวงหาโอกาส หรือตลาดรองรับสําหรับสินค้า
หรือบริการของหมวดอุตสาหกรรมนัน้ ๆ โดยพิจารณาจากจํานวนคู่แข่งขัน และอัตราการเติบโต
ของตลาด อุตสาหกรรมยังเติมโตสูง การแข่งขันก็จะไม่รุนแรง นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มกี าร
ลงทุนในสินคทรัพย์ถาวรมากจะมีต้นทุนคงที่สูง ซึ่งจําเป็ นต้องผลิตสินค้าจํานวนมากเพื่อให้ม ี
ต้นทุนคงที่ต่ อหน่ วยตํ่าลง ลักษณะเช่นนี้จะทําให้อุปทานของสินค้าออกมามาก และเกิดการ
แข่งขันทีร่ นุ แรงตามมาได้
2. การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants)
อุ ต สาหกรรมที่กิ จ การดํ า เนิ น งานอยู่ ม ีโ อกาสที่คู่ แ ข่ ง ขัน รายใหม่ ๆ จะเข้า มาสู่
อุ ต สาหกรรมได้ย ากหรือ ง่ ายเพีย งใด หรือ การที่จ ะถอนตัว ออกจากอุ ต สาหกรรม อาทิเ ช่ น
อุตสาหกรรมที่คู่แข่ขนั รายอื่นๆ ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมนัน้ ได้ยาก ย่อมเป็ นโอกาสที่ดสี ําหรับ
ผูป้ ระกอบการรายเดิมในตลาด เพราะจํานวนคู่แข่งขันใหม่ๆ มีน้อยนัน่ เอง ถ้าคู่แข่งขันเข้ามาสู่
อุ ต สาหกรรมได้ง่าย การแข่ง ขันในอุ ต สาหกรรมก็จะรุนแรงเป็ นอุ ปสรรคในการทํ าธุ รกิจใน
อนาคต การลดแรงคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่สามารถทําได้ถ้าอุ ตสาหกรรมนัน้ มีสงิ่ กีดกัน
ต่อไปนี้
- การประหยัดต้นทุนต่อหน่วยเมือ่ ผลิตปริมาณมาก
- การสร้างความแตกต่างในตัวผลติภณ
ั ฑ์
- การใช้เงินลงทุนมากในการเข้าสู่ธุรกิจ
- การใช้เวลาในการสร้างช่องทางการจัดจําหน่าย
- การเสียเปรียบเรื่องต้นทุน เนื่องจากผูผ้ ลิตเดิมมีความชํานาญในการผลิต รูข้ อ้ มูล
เกีย่ วกับวัตถุดบิ มากกว่า มีทาํ เลทีต่ งั ้ ทีด่ กี ว่า และได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นต้น
3. อํานาจการต่อรองของผู้ผลิ ต (Bargaining Power of Suppliers)
เป็ นการวิเ คราะห์เ กี่ยวกับ ผู้ผ ลิต ที่ขายวัต ถุ ด ิบต่ าง ๆ ให้แก่ บริษัทเรา โดยการ
วิเคราะห์การพึง่ พาจากผูผ้ ลิต ถ้าธุรกิจเราต้องมีการพึง่ พาผูผ้ ลิตรายหนึ่ง ๆ สูงก็จะมีความเสีย่ ง
ของการประกอบธุรกิจมากขึ้น เพราะถ้าผู้ผ ลิตรายนัน้ ไม่ส ามารถส่งวัต ถุ ดบิ ได้ไม่ว่าจะด้ว ย
สาเหตุใด ก็จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเราทันที เช่นการขึน้ ราคาวัตถุ ดบิ หรือ
กําหนดเงือ่ นไขการจําหน่ ายสินค้า ลักษณะเช่นนี้ผขู้ ายสินค้าจะต้องแข่งขันกันมาก เช่น
- ความเด่นของผูข้ ายปจั จัยการผลิตจํานวนน้อย
- การมุง่ ทีอ่ ุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มมากกว่ามุง่ ทีอ่ ุตสหกรรมผูซ้ อ้ื
- ความไม่สามารถในการหาสินค้าทดแทนได้
- การขาดความสําคัญของผูซ้ อ้ื ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มผูข้ ายปจั จัยการผลิต
- ความสําคัญของผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผูข้ ายปจั จัยผลิตต่อผูซ้ อ้ื
- ความแตกต่างกันมากในผูข้ ายปจั จัยการผลิต
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- การเปลีย่ นแปลงต้นทนุ สาํ หรับผูซ้ อ้ื ทีส่ งู ขึน้
- อุปสรรคด้านสินเชื่อของการประสมประสานกันไปข้างหน้าจะเกียวกับการขยายตัว
- การเคลื่อ นย้า ยของป จั จัย การผลิต ใตสภาพของกระบวนการผลิต เป็ น การจัด
จําหน่ ายโดยผูข้ ายปจั จัยการผลิต
4. อํานาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers)
โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบอํานาจการต่อรองของผูบ้ ริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้า
มีการแข่งขันในทางธุรกิจสูงและผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะในแง่ของรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดทีล่ ดลง การตรวจสอบปจั จัย
ทีจ่ ะทําให้ผซู้ อ้ื มีอํานาจต่อรองมากอาจพิจารณาได้จาก
- การทีล่ กู ค้าซือ้ สินค้าในปริมาณมาก
- กลุ่มลูกค้ามีการรวมตัวกันเพื่อสร้างอํานาจต่อรอง
- ผลิตภัณฑ์ทจ่ี าํ หน่ ายของผูข้ ายแต่ละรายไม่มคี วามแตกต่าง
- ลูกค้ามีขอ้ มูลเกีย่ วกับต้นทุนของผูข้ ายแต่ละราย
5. การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute)
โดยการวิเคราะห์ว่าสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั มีอยู่นนั ้ มีโอกาสหรือไม่ทจ่ี ะมีสนิ ค้าและ
บริการอื่นเข้ามาทดแทนสินค้า และบริการเดิมของบริษทั ซึง่ อาจทําให้รายได้จากการขายสินค้า
และบริการลดลง รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดทีล่ ดลงในอนาคต ดังนัน้ การแข่งขันในอุตสาหกรรม
จะเกีย่ วข้องกับเรือ่ งหลักๆ คือ คุณค่าทีม่ ตี ่อลูกค้า จํานวนคู่แข่ง ความแตกต่าง และข้อจํากัดใน
การเข้า และออกอุตสาหกรรม ถ้าผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากจะต้องแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ชนิด
เดียวกันจากคู่แข่งขันแล้วยังมีสนิ ค้าทดแทนที่เข้ามาแข่งขันด้วย การแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะถ้าราคาสินค้าทดแทนถูกกว่าสินค้าของเรา ปจั จัยทีจ่ ะช่วยลดการคุกคามจากสินค้า
ทดแทน คือ ต้องพยายามสร้างความแตกต่างๆ ในตัวผลิตภัณฑ์ รักษาคุณภาพ เพิม่ คุณค่าใน
ตัวสินค้า และสร้างภาพลักษณ์ทด่ี อี ย่างต่อเนื่อง
1.3 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์ (Internal Analysis)
การวิ เคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain Analysis)
การให้ความสําคัญกับทรัพยากร และความสามารถที่องค์กรมีอยู่ เช่น ด้านการเงิน,
ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านการตลาด, ด้านการผลิต, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านการวิจยั
พัฒ นา เป็ น ต้ น เพื่อ นํ า มาวิเ คราะห์ ก ับ ผลการดํ า เนิ น การด้า นต่ า งๆ เพื่อ ให้ ท ราบ Core
Competency ขององค์กร นําไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantages)
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ภาพที่ 15 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis)
ทีม่ า : http://km.gits.net.th/node/137, 2554
ทฤษฏี การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า จะแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. Primary Activities เป็ นกิจกรรมหลักขององค์กรทีเ่ ป็ นกิจกรรมทีส่ ่งมอบคุณค่า
หลักให้กบั ลูกค้า โดยประกอบไปด้วย
- Inbound Logistics กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการได้รบั การขนส่ง การจัดเก็บและ
การแจกจ่ายวัตถุดบิ
- Operations กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นหรือแปรรูปวัตถุดบิ ให้ออกมาเป็ น
สินค้า เป็ นขัน้ ตอนการผลิต
- Outbound Logistics กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหน่ าย
สินค้าและบริการไปยังลูกค้า
- Marketing and Sales กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการชักจูงให้ลกู ค้าซือ้ สินค้าและบริการ
- Customer Services กิจกรรมทีค่ รอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิม่ คุณค่าให้กบั
สินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย
2. Supporting Activities เป็นกิจกรรมสนับสนุนช่วยให้คุณค่าต่างๆ ไปสู่ลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบด้วย
- Procurement กิจกรรมในการจัดซือ้ -จัดหา input เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก
- Technology Development กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทช่ี ่วยในการ
เพิม่ คุณค่าให้สนิ ค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต
- Human Resource Management กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัง้ แต่วเิ คราะห์ความต้องการ สรรหา และคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึ กอบรม ระบบ
เงินเดือนค่าจ้าง และแรงงาน
- Firm Infrastructure
โครงสร้างพืน้ ฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบ
การเงิน การบริหารจัดการขององค์กร
ซึง่ กิจกรรมหลักข้างต้นจะทํางานประสานงานกันได้ดจี นก่อให้เกิดคุณค่าได้นนั ้ จะต้อง
อาศัยกิจกรรมสนับสนุ นทัง้ 4 กิจกรรม และนอกจากกิจกรรมสนับสนุ นจะทําหน้ าที่สนับสนุ น
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กิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรมสนับสนุ นยังจะต้องทําหน้ าที่สนับสนุ นซึ่งกันและกันอีกด้วย และจะ
เห็นได้ว่า ระบบสารสนเทศจะเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าในส่ ว นของการพัฒนา
เทคโนโลยี ที่จะนํ ามาใช้ใ นการวางแผน การดําเนินงาน การตัดสินใจ และการควบคุม โดย
จะต้องทําหน้าทีส่ นับสนุ นเชื่อมต่อกิจกรรมในทุกๆ องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า เป็ นการสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของธุรกิจหรือองค์กรเป็นอย่างดี
1.4 การวิ เคราะห์จดุ แข่ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
วิเคราะห์ SWOT เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้ ภายนอกและภายใน
องค์ก ร ซึ่งปจั จัยเหล่านี้แ ต่ล ะอย่างจะช่ วยให้เ ข้าใจได้ว่ ามีอิทธิพลต่ อ ผลการดําเนิ นงานของ
องค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็ นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์ เพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายในขณะที่จุ ด อ่ อ นขององค์ก รจะเป็ น คุ ณ ลัก ษณะภายใน ที่อ าจจะทํ า ลายผลการ
ดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็ นสถานการณ์ ท่ใี ห้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
องค์ก รในทางกลับ กัน อุ ป สรรคทางสภาพแวดล้อ มจะเป็ น สถานการณ์ ท่ีข ดั ขวางการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดวิสยั ทัศน์
การกําหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางทีเ่ หมาะสม

ภาพที่ 16 การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ทีม่ า : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:SWOT_grapheFL.jpg, 2554
S : การวิ เคราะห์จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึง่ เป็ นผลมา
จากปจั จัยภายใน เป็ นข้อดีท่เี กิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษทั เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม
จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษทั จะต้องใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
W : การวิ เคราะห์จดุ อ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึง่ เป็ นผล
มาจากปจั จัยภายใน เป็ นปญั หาหรือ ข้อบกพร่องที่เ กิดจากสภาพแวดล้อ มภายในต่ างๆ ของ
บริษทั ซึง่ บริษทั จะต้องหาวิธใี นการแก้ปญั หานัน้
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O : การวิ เคราะห์โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจั จัย
ภายนอก เป็ นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษทั เอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการ
ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโ่ อกาสนัน้ เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่ จุ ด แข็ง นั น้ เป็ น ผลมาจากสภาพแวดล้อ มภายใน นัก การตลาดที่ดีจ ะต้อ งเสาะ
แสวงหาโอกาสอยูเ่ สมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนัน้
T : การวิ เคราะห์อปุ สรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซึง่ เกิดจากปจั จัยภายนอก
เป็ นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ได้จริง
2. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) หมายถึง การนํ าทิศทางขององค์ท่ี
กําหนดไว้อย่างไม่เป็ นทางการมาพัฒนาเพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร
เพื่อทีจ่ ะทําให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุงหมายทีว่ างไว้ การกําหนดกลยุทธ์ เป็ นการพัฒนาแผน
ระยะยาวบนพื้นฐานของ โอกาส และ อุ ปสรรค ภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก จุดแข็งและ
จุดอ่อนภายในสภาพแวดล้อมภายในของบริษทั ขึน้ มา การกําหนดกลยุทธ์ จะต้องรวมทัง้ การ
ระบุภารกิจ การกําหนดเป้าหมายก่อน การพัฒนากลยุทธ์ และการกําหนดนโยบายของบริษทั
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร หรือ ระดับบริษทั (Corporate Strategy)
หมายถึง ทิศ ทางรวมของธุ รกิจซึ่ง เป็ น ทิศ ทางที่ใ ช้อ ธิบายแนวทางร่ว มกันในการ
พัฒนา ธุรกิจบนพื้นฐานความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์แ ละอุ ตสาหกรรม หรือ เป็ นการ
กําหนดทิศทางทีเ่ ป็ นเอกภาพของธุรกิจโดยรวมของบริษทั หรือโฮลดิง้ เป็ นการกําหนดว่า องค์กร
จะมีการแข่งขันที่ดําเนินไปในทิศทางใด เป็ นวิสยั ทัศน์ (Vision) ที่ผู้บริหารใช้ในการกําหนด
ทิศทางขององค์กร อาจจะมีการกําหนดบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่เป็ นทางการหรือไม่ก็ได้
แต่สามารถสื่อวิสยั ทัศน์ ไปในแนวทางขององค์กรที่ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก
สามารถรับรูไ้ ด้
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็ นกลยุทธ์รวมขององค์กรทีจ่ ะแสดงถึง
แนวทางการดําเนินธุรกิจทุกอย่างในอนาคตขององค์กรได้ และสามารถแยกได้เป็ น 4 แนวทาง
ตามลักษณะของการดําเนินธุรกิจ
กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategies) โดยทัวไปทุ
่ กองค์กรนิยมทีจ่ ะเลือกกลยุทธ์น้ี
ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อที่จะให้ธุรกิจมีการขยายตัว หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึน้ อาจ
เป็ น การหาตลาดใหม่ ห รือ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ว างไว้ มัก ใช้ ก ารพัฒ นาตลาดใหม่ (Market
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Development) : ตลาดใหม่ สินค้าใหม่ หรือเจาะตลาดเพิม่ (Market Penetration) : ตลาดใหม่
สินค้าเก่า การพัฒนาสินค้า (Product Development) การหาวิธกี ารใหม่ (New Process)
กลยุทธ์การเติ บโต แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. Vertical Integration
เป็ นการสร้างการเติบโตด้วยการขยายธุรกิจที่มอี ยู่
สองทิศทาง คือ
1.1 การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward Integration) เป็ นการขยายการลงทุนไปยังช่อง
ทางการจัด จําหน่ ายของสินค้า หรือ บริการปจั จุบนั ทําให้ขยายตลาดได้ง่ายขึ้น และสามารถ
ควบคุมต้นทุนขายได้
1.2 การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward Integration) เป็ นการขยายการลงทุนไปยัง
ธุรกิจที่ขายสินค้า หรือให้บริการกับธุรกิจในปจั จุบนั ทําให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน และ
คุณภาพของปจั จัยนํ าเข้า นอกจากนี้การใช้ Vertical Integration ยังทําให้ Market Power และ
Barrier to Entry แต่จะมีความเสีย่ งจากการทีธ่ ุรกิจมีความเกีย่ วเนื่องกันใกล้ชดิ
2. Horizontal Diversification เป็ นการสร้างการเติบโตด้วยการเพิม่ สินค้า หรือ
บริการใหม่ทไ่ี ม่สอดคล้องกับสินค้า หรือบริการทีม่ อี ยูแ่ ล้ว สําหรับลูกค้าเดิม โดยกลยุทธ์จะใช้ใน
กรณีต่อไปนี้ คือ เมื่อรายได้ท่ไี ด้รบั จากสินค้าในปจั จุบนสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ โดยเพิม่ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ไี ม่สมั พันธ์กบั สินค้าเดิม เมื่อองค์กรแข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่มคี วามเจริญเติบโต
หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มกี ารแข่งขันสูง ซึ่งบงชีถ้ งึ ผลกําไร และผลตอบแทนของอุตสาหกรรม
อยู่ในระดับตํ่า เมื่อช่องทางการจัดจําหน่ ายในปจั จุบนั ขององค์กร สามารถใช้ในการสร้างตลาด
สินค้าใหม่จากลูกค้าในปจั จุบนั ได้ เมือ่ สินค้าใหม่มรี ปู แบบยอดขายเข้าสู่วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ใหม่
ทีส่ ามารถเพิม่ ยอดขายได้ดกี ว่าผลิตภัณฑ์เดิม
กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategies) กลยุทธ์ท่มี ุ่งรักษาอัตราการเติบโต ส่วนแบ่ง
ตลาด หรือ ตําแหน่ งทางการแข่งขันของบริษทั ไว้ เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมทีเ่ ริม่ ตกตํ่า
หรือมีค่แู ข่งรายใหม่ทเ่ี ข็มแข็งเข้ามาในตลาด หรือสภาวการณ์ผนั ผวน ซึง่ ประกอบด้วยกลยุทธ์
ดังนี้
Leadership กลยุทธ์การมุ่งเป็ นผู้นําตลาดด้วยการดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งที่อ่อนแอ
เนื่องจากในสภาวะการตกตํ่าของอุตสาหกรรมจะทําให้เฉพาะบริษทั ที่เป็ นผู้นําตลาดเท่านัน้ ที่
สามารถทํากําไร และอยูรอดได้
Niche กลยุทธ์ก ารมุ่งสร้างความแข่งแกร่ง ในบางตลาดที่มคี วามชํานาญ และมี
ตําแหน่ งการแข่งขันทีเ่ ข็มแข็ง
Harvest กลยุทธ์การามุง่ ทํากําไรระยะสัน้ ไม่ลงทุนเพิม่ ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง จะช่วย
ลดปญั หาการมียอดขายทีล่ ดลง และในอนาคตอาจตัองขายธุรกิจ หรือออกจากอุตสาหกรรมนี้
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Quick Divest กลยุทธ์ก ารขายธุ รกิจทิ้ง อย่างรวดเร็ว ในช่ วงต้นเริม่ ตกตํ่าของ
อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies) เป็ นกลยุทธ์การหดตัวทีเ่ กิดจากแรง
กดดันจากสิง่ แวดล้อม ภายในและสิง่ แวดล้อมภายนอก เช่นเทคโนโลยีท่ตี ายแล้วย่อมจะต้องมี
ความต้องการในตลาดลดลง ดังนัน้ ควรจะพิจารณาว่าควรดําเนินงานต่อไปได้หรือไม่ กลยุทธ์
การปรับเปลีย่ นจึงเป็ นทางเลือกสุดท้ายขององค์กร ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน (Turnaround Strategy) เป็ นกลยุทธ์ทม่ี ุ่งปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้กลับสู่สภาพปกติ โดยการแก้ปญั หาโดยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การไม่รบั
พนักงานเพิม่ การลดค่าใช้จ่ายในการวิจยั พัฒนา การควบคุมค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เป็ นต้น
กลยุทธ์น้ีเหมาะสมกับองค์กรทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมทีค่ วามดึงดูดสูง
กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest Strategy) เป็ นกลยุทธ์ซง่ึ เกี่ยวข้อง
กับการลดค่าใช้จา่ ยให้ต่ าํ ทีส่ ุด และพยายามทํากําไรระยะสัน้ ให้สูงสุด เพื่อวางแผนขาย หรือเลิก
ดําเนินงานในระยะยาว เมือ่ องค์กรเข้าสู่ขนั ้ ตกตํ่าของวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestment Strategy) เป็ นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ
ตําแหน่ งของธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นทีพ่ อใจ จึงตัดสินใจทีจ่ ะหยุดการดําเนินงาน (Acker. 2005:287) หรือ
เป็นกลยุทธ์ซง่ึ เกี่ยวข้องกับการขายบางส่วนหรือทัง้ หมดขององค์กร เมื่อหน่ วยธุรกิจไม่สามารถ
แก้ปญั หาได้
กลยุทธ์การล้มละลาย (Liquidation Strategy) หรือการเลิกกิจการ กลยุทธ์น้ีเป็ น
วิธสี ุดท้ายขององค์กรทีป่ ระสบความล้มเหลวในการดําเนินงาน การเลิกดําเนินงานจะเป็ นหนทาง
ทีจ่ ะทําให้ธุรกิจขาดทุนน้อยที่สุด และยังสามารถรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นได้ดกี ว่าปล่อย
ให้เกิดการล้มละลาย กลยุทธ์น้ีเหมาะสมกับองค์กรทีอ่ ยู่ในตําแหน่ งการแข่งขันทีอ่ ่อนแอ และอยู่
ในอุตสาหกรรมทีไ่ ม่ดงึ ดูด
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business-Level Strategy) เป็ นการผสมผสาน และ
เชื่อมโยงกันของข้อตกลง และกิจกรรมในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วย
ความสามารถหลักในตลาดใดตลาดหนึ่ง (Michael E. Porter) กล่าวว่า องค์กรนัน้ สามารถ
แข่งขันใน 3 ลักษณะ คือผูน้ ํ าด้านต้นทุน สร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้น หรือทีเ่ รียกว่า กล
ยุทธพืน้ ฐาน (Generic Strategies)

ตลาด
เดิ ม

ใหม่

40

เดิ ม

เจาะตลาด
(Market Penetration)

พัฒนาตลาด
(Market Development)

ใหม่

พัฒนาผลิ ตภัณฑ์
(Product Development)

ขยายไปสินค้าใหม่ เข้าสู่ตลาดใหม่
(Diversification)

สิ นค้า

ภาพที่ 17 แสดงการกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน
ทีม่ า : http://www. nec2buu.co.cc, 2554
กลยุทธ์ผนู้ ําด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) เป็ นการมุ่งสร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันด้วยต้นทุนการดําเนินงานทีต่ ่ํากว่าภายใต้ความเสีย่ งทีเ่ ท่ากัน ประโยชน์จากการ
ผลิตแบบมีมาตรฐาน และจํานวนมาก (Economies of scale & Experience curve effects)
กลยุทธ์ประเภทนี้เป็ นผู้นําในการลดต้นทุ นทางการผลิตและการตลาด เพื่อจะได้ม ี
ต้นทุนสินค้าทีต่ ่ํากว่าคู่แข่ง ผูบ้ ริหารต้องทําการวิจยั และพัฒนาเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ทัง้ ด้าน
การปรับปรุงหาสิง่ ทดแทนวัตถุดบิ และสิง่ นํ าเข้า ปรับปรุงกรรมวิธแี ละกระบวนการในการผลิต
ลดค่าโสหุ้ยในการผลิตและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนอกจากนัน้ ยังต้องลดค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานทัง้ การตลาดและการบริหารอีกด้วย
สาเหตุของการใช้กลยุทธ์การเป็นผูน้ ําทางด้านต้นทุน
องค์การสามารถป้องกันตัวจากคู่แข่งขัน ทําให้ค่แู ข่งขันไม่สามารถใช้กลยุทธ์ตดั ราคา
ได้นอกเหนือจากป้องกันตัวจากสินค้าทดแทนของคู่แข่ง และสร้างอุปสรรคในการเข้าตลาดของ
คู่แข่งรายใหม่
องค์ก ารสามารถรับมือ กับ ผู้จํา หน่ า ยวัต ถุ ดิบ รายใหญ่ เมื่อ ผู้จํา หน่ ายขึ้น ราคาแต่
องค์การยังอยูร่ อดได้
องค์การจะป้องกันตัวและรักษาตัวรอดได้จากการทีถ่ ูกลูกค้ารายใหญ่กดราคาสินค้าให้
ตํ่าเท่ากับของคู่แข่งรายอื่น ๆ
เนื่องจากบริษทั ทีม่ ตี ้นทุนตํ่าจะให้ผลกําไรสูงกว่าค่ากําไรเฉลีย่ ของทัง้ อุตสาหกรรมที่
จะทํากําไรได้อุตสาหกรรมจึงต้องพยายามลดและควบคุมต้นทุนในการดําเนินงาน ตัดลูกค้าที่
ให้ผลกําไรตํ่า เพื่อทํางานให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็ นกลยุทธ์ท่มี ุ่งสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่ างของสินค้า หรือบริการ กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างมักใช้การวิจยั และพัฒนาเป็ นเครื่องมือสําคัญในการสร้างแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็ น
การวิจยั เพื่อหาความต้องการของผูบ้ ริโภค หรือการพัฒนาสินค้าใหม่
กลยุทธ์ในการทําสินค้าให้แตกต่ างกันเพื่อดึงดูดลูก ค้าเพิม่ ยอดขายของกิจการ วิธ ี
สร้างความแตกต่างของสินค้ามีหลายอย่าง โดยจะเกีย่ วกับภาพพจน์ผลิตภัณฑ์ทางด้านตรายีห่ อ้
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การออกแบบ เทคโนโลยี คุ ณ ภาพ คุณ ลัก ษณะการบริก ารลูก ค้า และช่ อ งทางการจําหน่ าย
ประโยชน์ในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มดี งั นี้
1. ช่วยลดการแข่งขัน เนื่ องจากผู้บริโ ภคซื่อ สัต ย์ต่อ ตรายีห้อ ถึง แม้ราคาสินค้าจะ
สูงขึน้ แต่ยงั คงซือ้ สินค้ามาบริโภค
2. ช่วยเพิม่ ผลกําไร จากการทีส่ ามารถกําหนดราคาทีส่ งู กว่าได้
3. ช่วยเป็ นอุปสรรคเครือ่ งกีดขวางการเข่าสู่ตลาดของคู่แข่งขันรายใหม่
4. สร้างความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อสินค้าของลูกค้าและป้องกันลูกค้าจากสินค้าทดแทนของ
คู่แข่งยัง
5. ลดอํานาจต่อรองของลูกค้า
6. สร้างความยืดหยุน่ ในการต่อรองกับผูข้ ายวัตถุดบิ ทําให้ขน้ึ ราคาวัตถุดบิ ยาก
กลยุทธ์แบบนี้อาจใช้การตัง้ ราคาที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และยังทํากําไรให้บริษทั ได้
ถึงแม้จะมีส่วนของตลาดไม่มากนัก เช่น นาฬิกาโรเล็กช์ เป็นต้น
กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus) เป็ นกลยุทธ์ทม่ี ุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วย
การเน้ นความชํานาญในบางเรื่อง (Specialize in some way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche
Market) เช่น กลุ่มลูกค้าเฉพาะสินค้า หรือเฉพาะพืน้ ทีบ่ างพืน้ ที่ องค์กรสามารถสร้างคุณค่าด้วย
การผสมผสานการมุง่ เน้นกับการสร้างความแตกต่าง หรือการเป็นผูน้ ําด้านต้นทุน
กลยุทธ์ประเภทนี้จะมุ่งอยู่ท่สี ่วนของตลาดบางส่วนโดยเฉพาะ ส่วนของตลาดนี้ถูก
กําหนดโดยลูกค้าหรือสายผลิตภัณฑ์ หรือพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ บริษทั สามารถตอบสนองตลาดทีแ่ คบ
กว่าตลาดที่กว้างดังในกลยุทธ์สองแบบแรกทีต่ ลาดอาจกว้างถึงระดับประเทศ กลยุทธ์แบบนี้จะ
พยายามให้สนิ ค้ามีต้นทุนตํ่าที่สุดหรือพยายามสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรือทัง้ ทําให้
ต้นทุนตํ่าและสร้างความแตกต่างด้วยภายในตลาดทีจ่ าํ กัด ขอบเขตเฉพาะแคบ ๆ กลยุทธ์จาํ กัด
เขตนี้จะมุ่งเน้ นความสนใจของบริษทั ไปที่กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มสายผลิตภัณฑ์บางส่วน หรือพืน้ ที่
บางแหล่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่การบริการแก่ เป้าหมายตลาดบางกลุ่มเท่านัน้ เนื่องจากการมุ่ง
เป้าหมายตลาดทีแ่ คบจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการมุ่งตลาดทัวไป
่ บริษทั จะมีต้นทุนตํ่าและสร้าง
ความแตกต่างของสินค้าได้จากตลาดทีแ่ คบ
3. กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy)จะมุ่งการใช้ทรัพยากรของบริษทั ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนกงานตามหน้ าที่จะพัฒนากลยุทธ์ของแผนกขึ้นมาเอง ภายใต้
ข้อจํากัดของกลยุทธ์ระดับบริษทั และหน่วยธุรกิจ
ก่อ นที่กลยุทธ์ทงั ้ 3 ระดับ จะถู กพิจารณา กํ าหนดขึ้นมา กลุ่มผู้บริห ารที่ทําหน้ าที่
กําหนดกลยุทธ์ จะต้อ งพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่ างองค์ก ารและสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็ นจิตสํานึกของผูบ้ ริหารที่
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พึงระลึกอยูเ่ สมอ และยึดถือเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์และดําเนินกลยุทธ์ในระดับต่างๆ
ของบริษทั ต่อไป
3. การปฎิ บตั ิ เชิ งกลยุทธ์ (Strategic Implementation)
โดยดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่กี ําหนดไว้ให้เป็ นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งต้องอาศัย
ปจั จัยทางด้านการจัดการโครงสร้างองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมทีด่ ภี ายในองค์กรเพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จ และการติดตามผลปฎิบตั งิ านโดยเปรีบเทียบกับผลการปฎิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ จริงกับ
เป้าหมาย หรือ วัตุประสงค์ท่กี ําหนดไว้ การปฎิบตั การแก้ไ ข และการประเมินผลสําเร็จของ
องค์กร เป็นขัน้ ตอนทีส่ ําคัญมาก เนื่องจากต้องใช้ทงั ้ ศาสตร์ และศิลปะ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงาน เช่น
- การสร้างความสามารถให้กบั บุคลากร
- การจัดสรรทรัพยากร
- การจูงใจบุคลากร
- การจัดระบบผลตอบแทนทีส่ อดคล้องกับความสามารถ
3.1 การกําหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix
การกําหนดกลยุทธ์จากการทําเทคนิควิเคราะห์ TOWS Matrix บนหลักการของ
SWOT Analysis การใช้เทคนิค TOWS Matrix เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละ
ตัว ในแต่ ล ะช่ อ งของกลยุ ท ธ์ ห ลัก จะทํา ให้ห าการดํ า เนิ น กลยุท ธ์ม ีค วามชัด เจน และบรรลุ
เป้าหมายได้มากยิง่ ขึน้ ในการนํ าเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นนั ้ จะมีขนั ้ ตอนการดําเนินการทีส่ ําคัญ 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การระบุ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อน โอกาส และข้ อ จํ า กั ด โดยที่ ก ารประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็ นการระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนจะเป็ นการประเมินภายในองค์การ
ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นโอกาสและข้อจํากัดจะเป็ นการประเมินภายนอกองค์การ
กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธ์ท่ใี ช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยู่กบั
ความสามารถในการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด ทีล่ ะเอียดในทุกแง่มุม เพราะ
ถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทําให้การกําหนดกลยุทธ์ท่อี อกมาจะขาด
ความแหลมคม
2. การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจํากัด
จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจํากัด ซึง่ ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่
ละคู่ดงั กล่าว ทําให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
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กลยุทธ์เชิ งรุก (SO Strategy) มาจากการนํ าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ น
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อทีจ่ ะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
รุก
กลยุทธ์เชิ งป้ องกัน (ST Strategy) มาจากการนํ าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ป็นจุดแข็งและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อทีจ่ ะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงป้องกัน ทัง้ นี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่
เป็ นข้อจํากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่ องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มอี ยู่ในการ
ป้องกันข้อจํากัดทีม่ าจากภายนอกได้
กลยุทธ์เชิ งแก้ไข (WO Strategy) มาจากการนํ าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อทีจ่ ะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงแก้ไข ทัง้ นี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสทีจ่ ะนํ าแนวคิดหรือวิธใี หม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อน
ทีอ่ งค์การมีอยูไ่ ด้
กลยุทธ์เชิ งรับ (WT Strategy) มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ น
จุดอ่อนและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงรับ ทัง้ นี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทัง้ จุดอ่อนและข้อจํากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถ
ควบคุมได้

ภาพที่ 18 แสดงแผนผังการกําหนดกลยุทธ์ดว้ ยเครือ่ งมือ TOWS Matrix
ทีม่ า : http://www.marketing91.com/swot-analysis, 2554
2.2 กลยุทธ์การวิ เคราะห์ “ 3Cs ”
ลูกค้า (Customer) คือพืน้ ฐานของทุกกลยุทธ์ เป้าหมายหลักก็คอื ลูกค้า ไม่ใช่ผถู้ อื หุน้
ในระยะยาวหากบริษทั รักษาผลประโยชน์ให้กบั ลูกค้าก็จะเท่ากับรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ด้วย และจะคอยดูแลผลประโยชน์ของทัง้ สองฝา่ ยไปโดยปริยาย
คู่แข่ง (Competition) กลยุทธ์ท่ยี ดึ กับคู่แข่งขันสามารถสร้างขึน้ มาโดยมองหาความ
แตกต่างการให้บริการจากคู่แข่งที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตลอดจนสินค้าทดแทน คู่แข่งที่มศี กั ยภาพมอบ
ข้อเสนอต่างๆทีผ่ ซู้ อ้ื อาจพิจารณารับข้อเสนอนัน้
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องค์กรธุรกิจ (Corporation) จําเป็ นต้องมีกลยุทธ์เพื่อทําให้บริษทั แข็งแกร่งสูงสุดเพื่อ
สามารถแข่ ง ขัน ได้ ทุ ก ด้ า นที่ม ีส่ ว นสํ า คัญ ต่ อ ความสํ า เร็จ บริษัท สามารถบริห ารต้ น ทุ น มี
ประสิทธิภาพดีขน้ึ ด้วย ประการแรก โดยการลดต้นทุนพืน้ ฐาน ประการทีส่ อง คัดสรรให้มากขึน้
2.3 กลยุทธ์ส่วนผสมการตลาด 4P’s
1. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)
ทีม่ า : แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (พิบูล ทีปะปาล, 2545, หน้า 9-10)
ประกอบด้วย
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ทีถ่ ูกนํ าสู่ตลาด เพื่อนํ าเสนอขาย และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้พงึ พอใจในผลิตภัณฑ์ท่เี สนอขาย อาจมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้
ผลิต ภัณ ฑ์จ ึง ประกอบด้ ว ย สิน ค้า บริก าร สถานที่ องค์ก าร หรือ บุ ค คล ผลิต ภัณ ฑ์ต้ อ งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะทําให้สนิ ค้าหรือผลิตภัณฑ์
นัน้ สามารถขายได้ ในการกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งคํานึงถึงปจั จัยดังนี้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
2. การพิจารณาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ (Product Component)
เช่น ประโยชน์พน้ื ฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้า และอื่นๆ
3. การกํ าหนดตําแหน่ งผลิต ภัณ ฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพื่อแสดงตําแหน่ งทีแ่ ตกต่าง และคุณค่าในสายตาลูกค้าเป้าหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะใหม่
และปรับปรุงให้ดขี น้ึ (New and Improved) ซึง่ ต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองของ
ลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้
ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวทีส่ องทีเ่ กิดขึน้
ถัดจาก Product ราคาต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ ตัวคุณค่าสูงกว่าราคาก็จะตัดสินใจซื้อสินค้า
ดังนัน้ ผูก้ ําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาคํานึงถึง
1. คุณค่าทีร่ บั รู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึง่ ต้องพิจารณาว่าการ
ยอมรับของรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั ้
2. ต้นทุนสินค้า และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
3. การแข่งขัน
การจัดจําหน่ าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง การนํ าเอาผลิตภัณฑ์ไปยัง
แหล่งผู้ซอ้ื ด้วยปริมาณทีถ่ ูกต้อง หรือโครงสร้างช่องทางการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริการ
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จากองค์ก รไปยัง ตลาดเป้ าหมายก็ค ือ สถาบันการตลาด ส่ ว นกิจ กรรมที่ช่ ว ยกระจายสินค้า
ประกอบด้วย การขนส่ง การเก็บรักษา คลังสินค้า และสินค้าคงคลัง การจําหน่ ายแบ่งออกเป็ น
2 ส่วน ดังนี้
1. ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคล หรือ
ธุรกิจที่มคี วามเกี่ยวข้อ งกับการเคลื่อ นย้ายกรรมสิทธิ ์ในผลิต ภัณ ฑ์ หรือ เป็ นการเคลื่อ นย้าย
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผูบ้ ริโภค หรือผู้ใช้ทางธุรกิจ หรือหมายถึงเส้นทางทีผ่ ลิตภัณฑ์ และ/
หรือ กรรมสิท ธิ ์ที่ผ ลิต ภัณ ฑ์ถู ก เปลี่ยนมือ ไปยังตลาด ในระบบช่ อ งทางการจัดจําหน่ า ย จึง
ประกอบไปด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริโภค หรือผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
2. การกระจายสิน ค้ า หรือ การสนั บ สนุ น การกระจายสิ น ค้ า สู่ ต ลาด (Physical
Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานทีเ่ กี่ยวข้องกับการวางแผน หรือการควบคุม
การเคลื่อนย้ายวัตถุดบิ ปจั จัยการผลิต และสินค้าสําเร็จรูป จากจุดเริม่ ต้นไปยังจุดสุดท้ายในการ
บริโภค เพื่อตอบสนองคามต้องการของลูกค้าโดยมุง่ หวังกําไร หรือหมายถึง กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค หรือผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจาย
สินค้าจึงประกอบด้วยงานทีส่ าํ คัญตังต่อไปนี้
- การขนส่ ง (Transportation) เป็ น การพิ จ ารณาว่ า จะขนส่ ง สิ น ค้ า ด้ ว ยวิ ธ ีใ ด
และอย่งไรจึงเหมาะสม ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ ย
- การเก็บรัก ษา (Storage) และการคลัง สินค้า (Warehousing) เป็ นการจัดทิศ
ทางการเคลื่ออนไหวของสินค้า การกําหนดสถานทีเ่ ก็บสินค้า หรือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และ
การกํ า หนดทํ า เลที่ต ัง้ ของคลัง สิน ค้า ซึ่ง จุ ด ประสงค์ใ นการจัด คลัง สิน ค้า เพื่อ ให้เ กิด การน
ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ ย
- การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็ นการจัดากรให้ผลิตภัณฑ์
มีขายในตลาดโดยไม่ขาดแคลาน และอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม คือ ไม่มากเกินไป หรือน้ อ ย
เกินไป
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล เพื่อจูงใจ (Persuade) ความ
ต้องการเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในอิทธิพลต่อความรูส้ กึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ซื้อ หรือ เป็ นการติด ต่ อ สื่อ สารเกี่ย วกับ ข้อ มูล ระหว่ า งผู้ซ้ือ กับผู้ข าย เพื่อ สร้าทัศ นคติ และ
พฤติกรรมการซือ้ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการ
ติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คอน (Non – Personal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลาย
ประการซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่ง หรือหลายเครื่องมือ หลักการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสม
ประสานกัน (Integrated Marketing Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่
สําคัญมีดงั นี้
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1. การโฆษณา (Advertising) เป็ น กิจ กรรมเสนอข่ า วสารเกี่ ย วกับ องค์ ก ร และ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมทัง้ ความคิดที่ต้องการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการ
โฆษณาจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธ์วธิ กี าร
โฆษณา (Advertising Tactics) กลยุทธ์กสือ (Media Strategy)
2. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการสื่อสารระหว่าบุคคลกับ
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้อื ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายให้ผวือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือมีปฎิกริ ยิ า
ต่อความคริด หรือเป็ นการเสนอขายโดยหน่ วยงานขาย เพื่อให้เกิดการขาย รวมทัง้ การสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อลูกค้า ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับกลยุทธ์การขายโดยพนักงาน (Personal Selling)
การจัดการหน่ วยงาน (Sale Force Management)
3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสิรมนอกเหนือ
จากการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย และการนให้ขา่ ว และการประชาสัมพันธ์ ซึง่ สามารถ
กระตุ้นความสนใจ ทดลองใช้ หรือการซื้อ โดยลูกค้าขัน้ สุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการ
ส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ
1. การกระต้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer
Promotion)
2. การกระตุ้ น คนกลาง เรีย กว่ า การส่ ง เสริม การขายมุ่ ง สู่ ค นกลาง (Trade
Promotion)
3. การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสิรมการขายทีม่ ่งู สู่พนักงานขาย (Sale
Force Promotion)
4. การให้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) การ
ให้ขา่ วเป็ นการเสนอความคิดเกีย่ วกับสินค้า หรือบริการทีไ่ ม่ต้องมีการจ่ายเงิน โดยผ่านสื่อ หรือ
สิง่ พิมพ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามทีม่ กี ารจางแผน โดยองค์กรหนึ่ง เพื่อ
สร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กร การให้ขา่ วเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เป็ นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึง วิธ ีก ารต่ า งๆ ที่นั ก การตลาดใช้ ส่ ง เสริม
ผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ อ้ื และทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ซึง่ ประกอบด้วย
6. การขายทางโทรศัพท์
7. การขายโดยใช้จดหมายตรง
8. การขายโดยแคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซื่งจูงใจให้
ลูกค้ามีกจิ กรรมการตอบสนอง เช่น การใช้คปู องแลกซือ้ เป็นต้น
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2.4 กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies)
กลยุทธ์การตลาดจะบอกรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ทางการตลาดแต่ละอย่างนัน้ เรา
จะใช้วธิ กี ารอย่างไร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว เป็ นตัวกําหนดทิศทางของแผนตลาด
กําหนดการวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ของสินค้า (Product Positioning) ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง
(Be Specific) วัตถุประสงค์จะต้องมีเป้าหมายทีเ่ น้นเฉพาะ มิใช่กําหนดลักษณะกว้างๆ สามารถ
วัดได้ (Measurable) โดยวัดเป็ นตัวเลขเชิงปริมาณ สัมพันธ์กบั เงื่อนเวลา (Relate to a specific
time period) แผนการตลาดมักมีการกําหนดเวลาที่ชดั เจน สามารถจะพัฒนาวัตถุประสงค์
การตลาดได้โดย
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนยอดขาย (Review Sales Objectives)
ขัน้ ที่ 2 ทบทวนตลาดเป้าหมาย (Review target market)
ขัน้ ที่ 3 ทบทวนปญั หาและโอกาสทางการตลาด(Review of problems and
Opportunities)
ขัน้ ที่ 4 การกําหนดเกณฑ์หรือหลักการทีส่ อดคล้องกัน (Formulate a Rationale)
กลยุทธ์การสร้างตลาดหรือแย่งชิงส่วนตลาด (Build the market or steal market
share) ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในแผนการตลาดนัน้ เราต้องมีการตัดสินใจอย่าง
ชัดเจนว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายนัน้ เราจะใช้กลยุทธ์การสร้างตลาด (Build market)
และกลยุทธ์แย่งส่วนครองตลาด (Steal share) จากคู่แข่งขัน การสร้างตลาด (Build market)
เหมาะกับสถานการณ์สําหรับประเภทสินค้าใหม่ ขณะทีง่ านตลาดในปจั จุบนั ยังมีขนาดเล็ก และ
ศักยภาพของผู้ซ้อื ยังมีสูง ขณะที่คู่แข่งขันยังไม่มาก บริษัทที่ลงสู่ตลาดนี้ และใช้วธิ กี ารสร้าง
ตลาดขึน้ มา ส่วนใหญ่จะเป็ นผูน้ ําตลาดนี้ กลยุทธ์การสร้างตลาดเป็นสิง่ ทีต่ ้องใช้เวลาและเงินตรา
และความพยายามโดยเริม่ ตัง้ แต่การพัฒนาความต้องการของลูกค้า และพยายามทําให้เขาซื้อ
สินค้าของเรา
การแย่งชิงส่วนตลาด (Steal market share) เป็ นการแย่งส่วนตลาดจากคู่แข่งขัน
ด้วยการเสนอสินค้าหรือข้อเนอทีด่ กี ว่าหรือเหนือกว่าคู่แข่งขัน นัน้ หมายความว่ากลุ่มเป้าหมาย
ของเรากับกลุ่มเป้าหมายของคู่แข่งขนนัน้ มีความใกล้เคียงกัน และต้องสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มนี้ทราบถึงประโยชน์และคุณค่าต่างๆ ของสินค้าเราซึง่ เหนือกว่าคู่แข่งขัน
1. กลยุทธ์ค่แู ข่งขัน (competitive Strategies)
เมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่า คู่แข่งขันโดยตรงของเรามีผลต่อขนาดส่วนครองตลาดที่
ลดลง หรือคู่แข่งก้าวมารุกลํ้าตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Unique Positioning) ของเราแล้ว เราจําต้อง
พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันในแผนของเรา
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2. กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้ าหมาย (Target Market Strategies)
จากการที่มกี ารกําหนดตลาดเป้ าหมายอย่ างชัด เจน เป็ น กลุ่ มเป้าหมายหลัก และ
กลุ่ มเป้าหมายรอง เราต้อ งมีก ารพิจารณาว่ า จะเข้าถึง หรือ มุ่ ง เน้ นตลาดเป้า หมายเหล่ านี้ ไ ด้
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายหลัก นัน้ เราจะใช้โ ปรแกรมส่ ว นผสมการตลาดทุ ก ส่ว น ขณะเดียวกัน
กลุ่มเป้าหมายรองเราใช้วธิ กี ารสร้างแรงจูงใจโดยส่งเสริมการขายผ่านร้านค้า
3. กลยุทธ์ผลิ ตภัณฑ์ (Product Strategies)
การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นัน้ จะมีการพิจารณากลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
กลยุ ท ธ์ท างการขยายสายผลิต ภัณ ฑ์ กลยุท ธ์ก ารปรับ ปรุง ผลิต ภัณ ฑ์ และกลยุท ธ์ก ารเลิก
ผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่อี ่อนแอ การใช้กลยุทธ์เพื่อฟื้ นผลิตภัณฑ์ หรือยืดอายุ
ของสายผลิตภัณฑ์
4. กลยุทธ์ตรายี่ห้อ (Branding Strategies)
ธุรกิจจะต้องทําการตัดสินใจเกีย่ วกับชื่อยีห่ อ้ ตรายีห่ อ้ เอกลักษณ์หรือตัวบ่งชีแ้ สดงตัว
สินค้า
5. กลยุทธ์ราคา (Pricing Strategies)
เราต้องกําหนดว่าจะตัง้ ราคาแบบใด กลยุทธ์ราคาสูง หรือราคาที่สอดคล้องรับตลาด
หรือคู่แข่งขัน หรือตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ของสินค้านัน้ หรือไม่
6. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Publicity)
เราต้องพิจารณาว่าการสื่อข่าวสารและการประชาสัมพันธ์นัน้ มีความจําเป็ นต่อบริษทั
ของเราหรือไม่ ถ้าเป็ นเรือ่ งจําเป็ นควรกําหนดกลยุทธ์ดงั กล่าวในแผนการตลาดด้วย
7. กลยุทธ์การวิ จยั และพัฒนา (Research and Development)
ธุรกิจล้วนแต่ต้องการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับยอดขายที่เพิม่ ขึน้ การทํา
วิจยั และพัฒนาเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความสําเร็จทางธุรกิจ แม้ว่าจะต้องใช้การวางแผน การ
ทดสอบและการตําเนินงาน ตลอดจนเรือ่ งค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่จะทําให้ธุรกิจเรายืนอยู่แถวหน้าใน
อุตสาหกรรมได้ และสามารถต่อสู้กบั คู่แข่งขัน ถ้าเรากําหนดว่าจะการวิจยั และพัฒนา เราต้อง
ทราบว่ าจะทําการวิจ ยั และทดสอบอะไรบ้าง เช่ น สินค้าใหม่, บรรจุ ภณ
ั ฑ์ใ หม่ , หรือ
ประชาสัมพันธ์ใหม่ของโปรแกรมการตลาดต่างๆ
8. กลยุทธ์การหาข้อมูลทางการตลาด (Marketing Research Strategies)
ธุรกิจใช้วจิ ยั ตลาดเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปญั หาที่เฉพาะทางการตลาดบางอย่าง
ขณะเดีย วกัน มัก จะช่ ว ยเพิ่ม ยอดขายและบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์อีก ด้ว ย อีก ทัง้ ใช้ก ารวิจ ยั เพื่อ
การศึก ษาและติด ตามพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภค และใช้ข้อ มูล เพื่อ เป็ น ฐานเปรีย บเทีย บการ
ดําเนินงานของเรา เมือ่ เทียบกับคู่แข่ง
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2.5 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การนํ าขัน้ ตอนการสื่อ สารทางการตลาดแบบบูรณาการมาใช้ใ นการออกแบบการ
ติดต่อสื่อสารให้ถงึ ลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
การสื่อ สารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) คือ กลยุทธ์ก ารประสานความ
พยายามทางการตลาดขององค์กรในการติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องมือให้เหมาะสมสอดคล้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ขา่ วสาร สร้างภาพพจน์และจูงใจลูกค้าเป้าหมาย
เป็ นแนวคิดการวางแผนสื่อสารการตลาด ทีต่ อ้ งการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด
หรือเรียกว่าจุดติดต่อ ( Contact Points ) หลากหลายประเภท อย่างเช่นการโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น เพื่อสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนและต่อเนื่องต่อ
โปรแกรมสื่อสารการตลาดให้ได้มากทีส่ ุด
บัญญัติ 9 ประการเกีย่ วกับ IMC โดย Don E. Schultz
บัญญัติที่ 1 Outside-in, not inside-out planning
การวางแผนไอเอ็มซี (แผนการตลาดแบบครบวงจร) ต้องเริม่ ต้นที่
1. ศึกษาทัศนคติ ความต้องการ พฤติกรรมการซือ้ การใช้สนิ ค้าของกลุ่มเป้าหมาย
2. ศึกษาตลาดโดยรวม และคู่แข่ง ดําเนินการวงาแผนงานสื่อสาร โดยพิจารณาควบคู่
กับผลการวิเคาระห์ขอ้ มูล
บัญญัติที่ 2 Horizontal, not Vertical Unit
การวางแผนการใช้เครื่องมือหรือ กิจกรรมต่ างๆ ของไอเอ็มซีจะเน้ นแนวกว้างเป็ น
สําคัญ เนื่อ งจากกิจกรรมต่ างๆ ทําหน้ าที่สนับสนุ นและส่งเสริมผลกระทบกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย
บัญญัติที่ 3 Effective Behavior Segmentation
มุง่ ให้เกิดผลกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละส่วน เช่น
1. ใช้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูข้ องกลุ่มเป้าหมายแบบปูพรม
2. แล้วจึงใช้การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ทําการเจาะกลุ่มเป้าหมาย
3. จากนัน้ อาจใช้การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เสริมเข้าในชุมชน (Event Marketing)
บัญญัติที่ 4 Focus on behavior not attitude or awareness
1. ไอเอ็มซีโฟกัสกิจกรรมทุกอย่างไปทีพ่ ฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพราะพฤติกรรม
สามารถวัดผลได้งา่ ยและชัดเจนกว่าทัศนคติหรือการรับรู้
2. ไอเอ็มซีตอ้ งการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการซือ้ และใช้สนิ ค้า มากกว่าเพียง
รับรูห้ รือเพียงรูส้ กึ อยากใช้สนิ ค้า
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บัญญัติที่ 5 Brand Contact, not media efficiencies
ทุก กิจกรรมของไอเอ็มซีจะเน้ นที่ก ารสื่อ สารด้ว ยตราสินค้า หรือ การสร้า งแบรนด์
นันเอง
่
อาทิเช่น
1. การโฆษณาต้องมีตราสินค้าปรากฏอยู่
2. การประชาสัมพันธ์ อาจจบด้วยข้อความทีว่ ่า ด้วยความปรารถณาดีจาก.....
3. เครือ่ งแบบของพนักงานขายหรือเจ้าหน้าทีค่ วรต้องมีตราสินค้าด้วย
บัญญัติที่ 6 Changing Mental Networks, not just getting advertising
remembered
แผนการสื่อสารไอเอ็มซีมุ่งเปลีย่ นแปลงระบบโครงข่ายของจิตใจ (Mental Network)
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะจะส่งผลและมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า (Force Behavior)
บัญญัติที่ 7 Marketing Communication Continuums
นั ก สื่อ สารการตลาดควรเน้ น คงามสํ า คัญ ของความต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ขัน้ ตอนตลอด
กระบวนการสื่อสาร
จากขัน้ ตอนการออกแบบหีบห่อ การจัดจําหน่ าย การกําหนดราคา การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย การบริการหลังการขาย และอื่นๆ
บัญญัติที่ 8 Zero based message delivery
ภายใต้ แ ผนไอเอ็ ม ซี นั ก สื่อ สารการตลาดจะไม่ ม ีก ารกํ า หนดว่ า จะใช้ ห รือ ให้
ความสําคัญกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็ นพิเศษเพราะเครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิดจะถูกใช้ตาม
สถานการณ์ทต่ี อ้ งทําในปจั จุบนั มากกว่า โดยขึน้ อยูก่ บั การจัดสรรงบประมาณ
บัญญัติที่ 9 Accountability
ไอเอ็มซีจะต้องวัดผลได้ ดังนัน้ กิจกรรมทีส่ ามารถวัดผลได้ชดั เจนก็จะถูกนํ ามาใช้ เช่น
o Direct-Response Advertising
o Road Show with product-selling mechanic
o Loyalty Campaign with sale tactic, e.g point-of-collection
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดมีดงั นี้
1. Below the Line Marketing ;BTL
เป็ นการสื่อสารการตลาดโดยไม่ใช้ส่อื ( Non – Media Communication ) หรือเป็ น
การโฆษณาโดยไม่ใช้ส่อื ( Non – Media Advertising ) ซึง่ ปจั จุบนั ถูกนํ ามาใช้อย่างมากในกลุ่ม
สินค้าผูบ้ ริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม
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ประเภทของ Below the Line Marketing
1. BTL Advertising
2. BTL Sales Promotion
3. Trained Sales Personnel
4. Event Marketing
5. Public Relations
6. Buzz Marketing
6.2 W.O.M.
6.3 Viral Marketing
7. CRM & CEM
2. Above the Line Marketing ; ATL
เป็ นการสื่อสารด้วยการโฆษณาผ่านสื่อ ได้แก่โทรทัศน์ วิทยุ โรงภาพยนตร์ ป้ายแบน
เนอร์ สื่อกลางแจ้ง (Out –of – Home Media or OHM ) Search Engines หนังสือพิมพ์
นิตยสาร เป็ นต้น
ใช้ใ นกรณีท่ีก ลุ่ มเป้า หมายมีข นาดใหญ่ ระบุช ัดเจนได้ยาก หรือ เป็ น กรณีท่ีส ิน ค้า
ต้องการสร้างการรับรู้ ( Brand Awareness ) ในวงกว้าง
3. Through – the – Line Marketing ; TTL
เป็ นการสื่อสารการตลาดโดยการโฆษณา (Above the Line) แต่เนื้อหาของโฆษณา
เชื่อมโยงไปทีก่ ารสื่อสารแบบ (Below the Line Marketing)
ต.ย. โฆษณาทางโทรทัศน์ กล่าวเชิญชวนให้ผู้ชมมารับสินค้าตัวอย่างที่รา้ นค้าผู้จดั
จําหน่ าย ที่มา:หนังสือกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing
Communication) รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
2.6

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
Carlos Flavi.n and Miguel Guinal.u and Eduardo Torres (Internet Research
Vol. 15 No. 4, 2005 : 447) ภาพลักษณ์ของบริษทั และการขายบริการด้านการเงิน งานเขียน
ด้านการตลาดของผู้เชี่ยวชาญได้เน้นยํ้า ไว้ว่าภาพลักษณ์ของบริษทั เป็ นแค่เพียงภาพลักษณ์ท่ี
ผู้บริโภครับรู้เ ท่านัน้ ในเรื่อ งนีผู้ทําวิจยั ได้มขี ้อ เสนอแนะไว้ว่า ภาพลัก ษณ์ มอี ยู่ส องประเภท
ด้วยกันโดยทีก่ ําหนดตามกลุ่มลูกค้าจําเฉพาะ (Nguyen and Leblanc 1998, 2001) และ
ประเภทของประสบการณ์ แ ละการติด ต่ อ ที่พ วกเขามีเ กี่ยวกับ ธุ รกิจและ/หรือ ยี่ห้อ ของธุ รกิจ
(Dowling 1986, 1988) ในทํานองเดียวกันGray และ Smeltzer (1985) ชีใ้ ห้เห็นว่าภาพลักษณ์
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เป็นเรือ่ งของความประทับใจทีผ่ คู้ นต่างๆ มีต่อบริษทั หนึ่ง สําหรับ LeBlanc และ Nguyen (1996
: 45) นัน้ ภาพลักษณ์ ของบริษัท “คือ ผลของกระบวนการสังสม
่ ที่ลูกค้าเปรียบเทียบและ
เทียบเคียงลักษณะของบริษทั ต่างๆ ” ลักษณะทีซ่ บั ซ้อนในโครงสร้างของภาพลักษณ์นัน้ กลับ
ทําให้ทราบถึงความสลับซับซ้อนที่มตี ่อกระบวนการในการสร้างและการจัดการภาพลักษณ์ของ
บริษทั ในเรื่องนี้ De Chernatony (1999) ให้ขอ้ เสนอแนะว่าเนื่องจากว่ามีการรับรูต้ ่างๆ เหล่านี้
อยู่ ธุรกิจต่างๆ จึง พิจารณาในการประสานกิจกรรมของพวกเขาเข้ากับวัต ถุ ประสงค์ในการ
พยายามถ่ายทอดภาพลักษณ์หนึ่ง มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะพวกเขาพยายามกําหนดว่าจะให้มกี าร
รับรูย้ ห่ี อ้ ของพวกเขาอย่างไร ทัง้ ภายในบริษทั ตลอดจนในตลาดกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้พวก
เขาจะส่ง เสริมในการวางแผนเกี่ยวกับภาพลัก ษณ์ ท่นี ํ ามาประสานเข้าด้วยกันและเป็ นผลซึ่ง
เหมาะสมกับผลประโยชน์ในธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องของระดับการมีอทิ ธิพลต่อความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริโภค
ความหมายของภาพลักษณ์
คําว่า “ภาพลักษณ์” มีความหมายทีใ่ กล้เคียงกับคําว่า “ภาพพจน์” หรือมาจากคําใน
ภาษาอังกฤษทีว่ ่า Image มีการใช้สบั สนกับอยู่มาก บางตําราใช้คําว่าภาพลักษณ์ บางตําราใช้
คํ า ว่ า ภาพพจน์ ต่ อ มา พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอกรมหมื่น นราธิ ป พงศ์ ป ระพัน ธ์ ที่ป รึก ษา
คณะกรรมการ บัญ ญัติ ศ ัพ ท์ ภ าษาไทย ได้ แ จ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ของคณะกรรมการว่ า คํ า ว่ า
“ภาพพจน์” น่ าจะมีความหมาย ตรงกับคําว่า Figure of Speech (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538 :
62) ซึ่งหมายถึงคําพูดที่เป็ นสํานวนโวหารทําให้นึกเห็นภาพ ส่วนคําว่า ภาพลักษณ์หมายถึง
ภาพทีเ่ กิดจากความนึกคิด หรือทีค่ ดิ ว่าควรจะเป็นเช่นนัน้ (อมรรัตน์ ไพเมือง. 2549 : 6)
ทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์องค์การ ของ Gregory & Wiechmann, 1979 (อ้างถึงใน
ชุมพล โพธิuงาม. 2547 : 15-16) ได้กล่าวไว้ดงั นี้
1. รับรู้ค วามต้อ งการของกลุ่ มเป้าหมาย และนํ ามากํ าหนดเป็ นภาพลักษณ์ ของ
องค์การหรือหน่ วยงาน
2. ต้องกําหนดทิศทางให้ชดั เจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์องค์การ ผูบ้ ริหาร
จึงเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญทีส่ ุด ในการกําหนดแนวทาง
3. รูจ้ กั ตนเองว่าองค์การหรือหน่ วยงานมีภาพลักษณ์เป็ นอย่างไร และภาพลักษณ์ท่ี
ต้องการให้เกิดขึน้ นัน้ คืออะไร
4. ที่สําคัญต้องรูว้ ่าหน่ วยงานกําลังทําอะไรอยู่ คือการเข้าใจงาน บทบาทหน้ าที่ท่ี
ชัดเจน
5. การสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งาน โดยใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ให้ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายให้มากทีส่ ุด
6. ความคงเส้นคงวา ความสมํ่าเสมอ ในการสร้างภาพลักษณ์
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7. การประชาสัมพันธ์ในสิง่ ทีไ่ ด้กระทําจริงหรือการปรับความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวลือ ให้
ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ
Frank Jefkins (1993) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็ นคําทีค่ นมักเข้าใจผิดและนํ าไปใช้ผดิ
มากพอๆกับคําว่า การประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ในทางการประชาสัมพันธ์นัน้ หมายถึง ความ
ประทับใจทีถ่ ูกต้อง
Gray, James jr. (1993 : อ้างถึงใน มนัสวิน บุตรดี, 2546 : 8) กล่าวถึงภาพลักษณ์
ของบริษทั ในฐานะองค์กรธุรกิจ ซึ่งหมายความถึง คุณภาพที่แสดงออกต่อสายตาสาธารณะ ให้
เกิดความประทับใจทัง้ พนักงาน ลูกค้า นักลงทุน สื่อ ภาครัฐและประชาชน ภาพลักษณ์ ของ
บริษัท รวมถึง ทัศ นคติแ ละความเชื่อ ของคนทัว่ ไป เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติ ผลผลิต หรือ สิน ค้า
(บริการ) โดยการสื่อความหรือส่งสัญญาณออกมาให้ได้รบั รูก้ นั
Calude Robinson and Walther Barlow (1959, อ้างถึงใน ดวงพร คํานู ญวัตน์ และ
วาสนาจันทร์สว่าง, 2541 : 61) ให้ความหมายของคําว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพทีเ่ กิดใน
จิตใจของบุคคล
เกีย่ วกับความรูส้ กึ นึกคิดต่อองค์กร ซึง่ ภาพทีเ่ กิดขึน้ อาจได้จากประสบการณ์ทางตรง
หรือทางอ้อม
Kenneth E. Boulding. (1975) ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์ว่า ภาพลักษณ์เป็ น
ความรูแ้ ละเป็ นความรูส้ กึ ของคนเราทีม่ ตี ่อสิง่ ต่างๆ โดยเฉพาะความรูน้ ัน้ เป็ นความรูท้ เ่ี ราสร้าง
ขึน้ มาเอง
(Subjective Knowledge) ซึง่ ประกอบด้วยข้อเท็จจริง คือ คุณค่าทีเ่ ราเป็ นผูใ้ ห้ร่วมกัน
อยู่ เป็ นการสะสม เกี่ยวกับสิง่ ต่างๆในโลกรอบตัวเรา เมื่อเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนัน้ อย่างถึ่
ถ้วนแล้วเราจะได้เฉพาะ “ภาพ” บางส่วนหรือลักษณะกว้างๆ ซึ่งมีความไม่ชดั เจนอยู่จงึ มัก
ตีความหมาย (Interpret) หรือให้ ความหมายกับสิง่ นัน้ ด้วยตัวเราเอง ความรูเ้ ชิงอัตวิสยั นี้ จะ
ประกอบกั น เข้ า เป็ นภาพลั ก ษณ์ เป็ นการแทนความหมายเชิ ง อั ต วิ ส ั ย (Subjective
Representation) เป็ นความรูส้ กึ เชิงตีความ (Interpreted Sensation) หรือ ความประทับใจต่อ
ภาพที่ป รากฏ (Appearance) ความคล้ายคลึง หรือ เป็ นการแทนความหมายของการรับ รู้
(Perception) กระบวนการของการรักรูอ้ ย่างเลือกสรร ตีความและให้ความหมายต่อสิง่ ต่างๆ นี้
คือ
กระบวนการก่อนเกิดจิตตภาพ (Process of Image) ซึง่ มักจะมีความสําคัญยิง่ ต่อการ
รับรูใ้ นสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามหมายแน่ นอนชัดเจนในตัวของมันเอง
Daniel J. Boorstin (1973) ได้ให้ความหมายของคําว่า ภาพลักษณ์ ไว้ว่า
ภาพลักษณ์เป็ นภาพที่มนุ ษย์สร้างขึน้ ด้วยเหตุการณ์เทียม (Pseudo-Events) ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ถูก
สร้างขึน้ มาเพื่อจําลอง
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เหตุ ก ารณ์ ท่ีไ ม่ ไ ด้เ กิด ขึ้น โดยธรรมชาติ เป็ น การสร้า งจากองค์ป ระกอบต่ า งๆ ที่
มองเห็นได้ชดั เจน เข้าใจ ได้ง่าย และสามารถเข้าใจได้หลายความหมาย และมีความน่ าเชื่อถือ
ด้วย ภาพลักษณ์ตามแนวคิดของ Boorstin อาจกล่าวได้เป็น 6 ลักษณะดังนี้
1. ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกจําลองขึน้ มา (An Image is Simulate) ไม่ได้เกิดขึน้ เอง
ตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการวางแผนทีป่ ระกอบกันขึน้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์บางอย่างที่
กําหนดไว้ เช่น วัต ถุ ประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์ ดัง นัน้ ภาพลักษณ์ จงึ เกิด การวางแผน
ประชาสัมพันธ์ การกําหนดกระบวนการ และกลยุทธ์ต่างๆ เป็นอย่างดี
2. ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีเ่ ชื่อถือได้ (An Image is Believable) ในการสร้างภาพลักษณ์
สิง่ ทีส่ ําคัญทีส่ ุดคือ ความน่ าเชื่อถือ กล่าวคือ แม้ว่าภาพลักษณ์จะเป็ นภาพทีถ่ ูกสร้าง
ขึน้ มา แต่ตอ้ งอยูบ่ นพืน้ ฐานของความน่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ทส่ี ร้างขึน้ มานัน้
3. ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่นิ่ง (An Image is Passive) ภาพลักษณ์ต้องไม่ขดั แย้งกับ
ความเป็ นจริง ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์จะไม่ใช่ความจริง แต่ภาพลักษณ์ จะต้องถูกนํ าเสนออย่าง
สอดคล้องกับความเป็ นจริง
4. ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั (An Image is Vivid and Concrete) ภาพลักษณ์
ถูกสร้างขึน้ เป็ นรูปธรรมด้วยการสร้างสรรค์จากนามธรรม ซึง่ อาจเรียกได้ว่าเป็ นการสร้างจิตนา
การรูปธรรมเพื่อให้ตอบสนอง ดึงดูดใจ และดึงดูดความรูส้ กึ ทางอารมณ์
5. ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกทําให้ดูง่าย (An Image is Simplified) ภาพลักษณ์จะต้อง
ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ และจดจํา มีความแตกต่าง แต่ส่อื ความหมายได้ครบถ้วนตรงตามความ
ต้องการ
6. ภาพลักษณ์มคี วามหมายหลายมุม (An Image is Ambiguous) ภาพลักษณ์ใน
บางครัง้ อาจเป็ นสิง่ ที่ดูเหมือนกํากวม มีลกั ษณะที่ก้ํากึ่งระหว่างความคาดหวังกับความเป็ นจริง
มาบรรจบกัน
เสรี วงศ์มณฑา. (2542 : 13) ภาพลักษณ์ หมายถึงข้อเท็จจริง (Objective facts) บวก
กับการประเมินส่วนตัว (Personal Judgment) แล้วกลายเป็ นภาพทีฝ่ งั ใจอยู่ในความรูส้ กึ นึกคิด
ของบุคคลอยู่ นานแสนนาน ยากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจจะแตกต่างไปจากสภาพความจริงก็ได้
เพราะว่าภาพลักษณ์นนั ้ ไม่ใช่เรือ่ งของข้อเท็จจริง (Reality) แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นเรื่องราว
ของการรับรู้ (Perception) ทีม่ นุ ษย์เอาความรูส้ กึ ส่วนตัวเข้าไปปะปนอยูใ่ นข้อเท็จจริงด้วย
ความสําคัญของภาพลักษณ์
เสรี วงศ์มณฑา (2542 : 84 – 86) กิจการของหน่ วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลจะ
ประสบความสําเร็จได้ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลอื่น ซึง่ ความ
ร่วมมือจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อ ภาพลักษณ์ของหน่ วยงาน องค์กร หรือบุคคลนัน้ ๆ ดีพอที่จะทํา
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ให้ผอู้ ่นื ให้ความร่วมมือ ดังนัน้ ภาพลักษณ์จงึ มีความสําคัญ ซึง่ มีผลอย่างมากต่อความสําเร็จ ซึง่
กล่าวถึงความสําคัญของภาพลักษณ์ ใน 2 ประเด็นดังนี้
1. ในด้านจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณ์เปรียบประดุจหางเสือที่กําหนด
ทิศ ทางพฤติก รรมของปจั เจกชนที่ม ีต่ อ สิ่ง ใดสิ่งหนึ่ ง ที่อ ยู่ร อบตัว บุค คลนัน้ ถ้า บุค คลนัน้ มี
ภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ที่อยู่รอบตัว จะมีแนวโน้มที่แสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมา
เช่นกัน และสิง่ สําคัญคือภาพลักษณ์นัน้ ก่อให้เกิดอคติ (Bias)ในการพิจารณาพฤติกรรมของสิง่
ใดสิ่ง หนึ่ง ที่เ คยมีภาพลัก ษณ์ มาก่ อ นหน้ านี้ เ พราะภาพลัก ษณ์ เ ป็ นเรื่อ งฝงั ใจที่ยากจะแก้ไ ข
ภาพลัก ษณ์ เ ป็ นสิ่ง ที่ค่ อ นข้า งจะถาวรหากไม่ มขี ้อ มูล ที่เ ด่ น ชัด รุ นแรงเข้าไปมีผ ลกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะภาพลักษณ์จะเป็ นสิง่ ที่เปลี่ยนแปลงยาก ถ้า
มองว่าอะไรเป็ นสิง่ ดี ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ นัน้ ก็จะถูกมองว่าเป็นสิง่ ดีไปด้วย แม้แต่สงิ่
ทีไ่ ม่ดกี ็มองว่าดี และถ้ามองว่าอะไรเป็ นสิง่ ไม่ด ี ทุกสิง่ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อกับสิง่ นัน้ ก็จะไม่ดไี ป
หมด แม้แต่สงิ่ ทีด่ กี อ็ าจถูกมองด้วยความเคลือบแคลง ไม่แน่ ใจว่าดีจริงหรือไม่
ภาพลัก ษณ์ เ ปรีย บประดุ จ หางเสือ ที่กํ า หนดทิศ ทางพฤติก รรมของป จั เจกชน
ตัวอย่างเช่น การติดต่อราชการเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง จะต้องลางานทัง้ วัน เนื่องจากมีภาพลักษณ์ต่อ
สถานที่ราชการว่า ทํางานล่าช้า ภาพลัก ษณ์ ต่อเจ้าหน้ าที่บรรณรัก ษ์ หลายคนจะนึ กถึงภาพ
ผูห้ ญิงสูงอายุสวมแว่นตา หน้าตาไม่ยม้ิ แย้ม ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะภาพลักษณ์ของบรรณรักษ์ทฝ่ี งั
ใจอยู่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีก่ ําหนด ทิศทางให้บุคคลคิดหรือกระทําพฤติกรรม
การทีภ่ าพลักษณ์เป็ น อคติ (Bias) ก็คอื อะไรก็ตามที่มองว่าดีจะทําอะไรก็ดไี ปหมด
อะไรก็ตามที่มองว่าไม่ด ี ต่อให้ทําดีอย่างไรก็ยงั ถูกมองว่าไม่ด ี ส่วนคนที่มองคนอื่นว่าดีแล้วเขา
ไม่ทาํ ดีกย็ งั แก้ตวั ให้
2. ในด้านธุรกิจ (Commercial) ภาพลักษณ์ในด้านนี้ถอื ว่าเป็ นคุณค่าเพิม่ (Value
added)ทีม่ ใี ห้กบั สินค้าและบริษทั ซึง่ ถือว่าเป็ นผลประโยชน์เชิงจิตวิทยาทีม่ อี ยู่ในตัวสินค้า เป็ น
ตัวทีท่ ําให้ตวั สินค้าหลายชนิดตัง้ ราคาได้สูงกว่าคุณค่าทางกายภาพและนับวันยิง่ มีความสําคัญ
มากขึ้น เรื่อ ยๆ ยิ่ง สิน ค้ า หลายๆยี่ห้ อ มีค วามทัด เทีย มกัน ทางกายภาพมากขึ้น เท่ า ใด
ภาพลักษณ์กย็ งิ่ มีความสําคัญมากขึน้ เท่านัน้ เช่น นํ้ ามันเบนซิน ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันทาง
กายภาพ ภาพลักษณ์ของบริษทั ทีข่ ายนํ้ามันเบนซินจึงเป็นเรือ่ งสําคัญทีผ่ บู้ ริโภคใช้ตดั สินใจ เสือ้
ผ้าไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าใดนัก โดยเฉพาะเสือ้ เชิต้ ทีไ่ ม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก
ทางด้านกายภาพ ไม่ว่าจะเป็ นยีห่ อ้ ใด แต่มรี าคาต่างกันได้ดว้ ยภาพลักษณ์ของตรายีห่ อ้ (Brand
Image) หรือ โลโก้
ฉะนัน้ ในเชิงธุรกิจในปจั จุบนั ภาพลักษณ์ (Image) กลายเป็ นเครื่องมือสร้างคุณค่า
(Value added) ให้กบั สินค้า ทําให้ขายในราคาทีส่ ูงได้ ในเชิงของผลประโยชน์ทางด้านจิตวิทยา
(Phychological benefit) โดยไม่มผี ลด้านกายภาพเท่าใดนักไม่ว่าจะเป็ นเสื้อ เชิ้ตยี่ห้อใดก็
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สามารถป้องกันลมความร้อนหรืออะไรต่างๆ ได้เท่ากัน แต่ความรูส้ กึ ทางด้านจิตใจของผูส้ วมใส่
ต่างกันอย่างชัดเจน
จากความสําคัญในด้านนี้เอง ทําให้ภาพลักษณ์กลายเป็ นศาสตร์หนึ่ง ทางการตลาด
วิชาการประชาสัมพันธ์นํามาใช้กบั ตัวสินค้ามากขึน้ โดยสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั สินค้าเพื่อเพิม่
ราคาให้กบั สินค้าตัง้ ราคาได้สูง โดยผูท้ บ่ี ริโภคไม่รสู้ กึ ว่าแพงแต่กลับมองว่าเป็ นสินค้าทีค่ ุม้ ค่าที่
ไม่ใช่ทางด้านกายภาพ แต่เป็ นความคุม้ ค่าทางด้านความรูส้ กึ
สิง่ หนึ่ง ที่สําคัญในปจั จุบนั ก็คอื การรับรู้ (Perceptual) มีความสําคัญมากกว่าความ
เป็ นจริง(Factal) ถึงแม้ว่านักปราชญ์หรือนักปรัชญาจะต้องการให้ความเป็ นจริงเหนือกว่าการ
รับรู้ แต่ โลกของความเป็ นจริง นัน้ การรับรู้เหนือกว่าความเป็ นจริง ตัวอย่างคือ การรับรู้ของ
บุคคลจะรูส้ กึ ว่ารถเบนซ์ นัน้ เป็ นรถทีม่ ภี าพลักษณ์ดที ส่ี ุด ในความเป็ นจริงอาจจะมีรถอื่นดีกว่าก็
ได้ หรือใกล้เคียงกันมากทีส่ ุด ในปจั จุบนั BMW หรือรถยุโรปอีกมากมายมีการเน้นภาพลักษณ์ท่ี
สําคัญมาก เป็ นกรณีทช่ี ดั เจนมาก
ดัง นัน้ ภาพลัก ษณ์ จงึ มีค วามสําคัญ อย่างยิง่ ต่ อความสําเร็จของบุค คลหรือองค์ก ร
ภาพลักษณ์ท่ดี มี สี ่วนช่วยให้กจิ กรรมหรือกิจการ ประสบความสําเร็จได้ ในทางตรงกันข้ามหาก
ภาพลักษณ์ไม่ดกี ท็ าํ ให้ประสบความล้มเหลวได้เช่นกัน
ประเภทของภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์สามารถจําแนกออกเป็ นประเภทสําคัญๆ ได้ 4 ประเภทดังนี้ (วิรชั ลภิรตั
นกุล.2540 : 81)
1. ภาพลักษณ์ของบริษัท (Corporate image) คือ ภาพที่เกิดขึน้ ในจิตใจของ
ประชาชนทีม่ ตี ่อบริษทั หรือหน่ วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพลักษณ์ดงั กล่าวนี้จะหมายรวม
ไปถึงด้านการบริการหรือการจัดการ (Management) ของบริษทั แห่งนัน้ ด้วย และหมายรวมไป
ถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์(Product) และบริการ (Service) ทีบ่ ริษทั นัน้ ๆจําหน่ ายด้วย ฉะนัน้ คําว่า
ภาพลักษณ์บริษทั จึงมีความหมายค่อนข้างกว้าง
2. ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional image) คือภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจ
ของประชาชน ทีม่ ตี ่อสถาบัน หรือองค์กร ซึง่ โดยมากมักเน้นไปทางด้านตัวสถาบันหรือองค์กร
เพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงสินค้าหรือบริการทีจ่ าํ หน่ าย
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ (Product/Service image) คือภาพทีเ่ กิดขึน้ ใน
ใจของประชาชน ที่มตี ่อสินค้าหรือบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์กรหรือ
บริษทั
4. ภาพลักษณ์ทม่ี ตี ่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง (Brand image) คือ ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจ
ของประชาชนที่มตี ่ อสินค้ายี่ห้อใดยีห่ ้อหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมาย
การค้า(Trademark) ใดเครือ่ งหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากมักใช้ในด้านการโฆษณา (Advertising)
และการส่ ง เสริม การจํ า หน่ า ย (Sales
promotion)ดัง นั น้ อาจสรุ ป ได้ว่ า ภาพลัก ษณ์ มี
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ความสําคัญต่อการดําเนินกิจการ ของบริษทั หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน เป็ นอย่างมาก การ
มีภาพลักษณ์ทด่ี กี จ็ ะส่งผลดีต่อบริษทั หรือองค์กร และในทาง ตรงกันข้าม ถ้าภาพลักษณ์ไม่ดกี ็
จะส่งผลเสียต่อบริษทั หรือองค์กร เพราะฉะนัน้ ในปจั จุบนั จะเห็นว่า หลายบริษทั หรือองค์กร ใช้
การสร้า งภาพลัก ษณ์ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ห นึ่ ง ที่สํ า คัญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ เพราะเมื่อ ลู ก ค้า หรือ
ประชาชน มองเห็นภาพลักษณ์ ท่ดี ขี องบริษทั หรือองค์กรแล้ว จะส่งผลให้ลูกค้าหรือประชาชน
เหล่านัน้ เกิดความไว้วางใจต่อสินค้าหรือบริการของบริษทั หรือองค์กรด้วย
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ขององค์กร
ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) (พจน์ ใจชาญสุขกิจ. 2548 : 33 – 38)
เป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ เพื่อสร้างความประทับใจ การจดจํา การเพิม่ จํานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริการ
โดยสามารถสื่อผ่านทาง CEO ผ่านทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสินค้า/บริการ ซึง่ ผลออกมา
สามารถเป็ นทางบวกและทางลบได้เช่ นเดียวกันภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รนัน้ เป็ นผลรวมของการ
ประสมประสานหลายสิ่ง หลายอย่ า งเข้า ด้ว ยกัน ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาพของสถาบัน /หน่ ว ยงาน/
สํานักงาน สินค้า/บริการ พนักงาน/ผูบ้ ริหาร ทีท่ ําให้เกิดความรูส้ กึ ขึน้ ในจิตใจของสาธารณชน
หากความเห็นของคนส่ วนมากเป็ นเช่ นไร ภาพลักษณ์ ขององค์กรก็จะเป็ นเช่ นนัน้ การสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรทีด่ จี ะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ความเลื่อมใสศรัทธา การดึงดูดความสนใจต่อ
ลูก ค้าที่ต้อ งการเข้า มาใช้ส ินค้าและบริก ารมากขึ้น ในการดํ าเนิ นการประชาสัม พัน ธ์ใ ห้เ กิด
ภาพลัก ษณ์ ทีด ีจะช่ ว ยสร้า งความมันคงให้
่
แ ก่ ห น่ ว ยงานไม่ว่ าจะเกิดวิก ฤตยามใด ก็ไ ม่อ าจ
สันคลอนไปได้
่
ถือได้ว่าเป็ นทุนขององค์กรนัน้ ที่ได้สงสมเอาไว้
ั่
องค์ประกอบของภาพลักษณ์
องค์กร ประกอบด้วย
1. ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริหาร (CEO/Management) ต้องเป็ นทีย่ อมรับของสาธารณชน
ว่าเป็ นคนเก่ง คนดี มีจริยธรรมในการบริหาร เป็ นคนทันสมัย ริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ สามารถทําให้ธุรกิจ
มีค วามเจริญ ก้ า วหน้ า ด้ ว ยความสามารถ มีว ิส ัย ทัศ น์ รู้จ ัก การประชาสัม พัน ธ์ เ พื่อ สร้า ง
ภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร
2. ภาพลักษณ์ของพนักงาน (Staff) ต้องเป็ นทีป่ ระจักษ์ต่อบุคคลทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรว่ามีความรู้ ความสามารถทํางานที่รบั ผิดชอบได้ด้วยความเป็ นมือ
อาชีพ เป็ นคนดีทม่ี คี วามซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจในการติดต่อธุรกิจ รับฟงั ความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน รู้จกั ใช้ว าจาที่สุ ภาพและพู ดจาให้เ กียรติ มีค วามหวัง ดีก ับผู้ท่ีเ ข้ามาติด ต่ อ งานด้ว ย มี
วิญญาณแห่งการบริการ พร้อมทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือ พร้อมจะทํางานทีเ่ กิดกว่าภาระหน้าที่ มี
กริยาวาจาทีแ่ สดงความเต็มใจพร้อมทีจ่ ะอํานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ม่ี าติดต่อใช้สนิ ค้า/บริการ
และต้องเป็ นคนทีม่ บี ุคลิกดี สง่างาม มีมาดดี มีรสนิยมทีเ่ หมาะสม มีความพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าจะ
มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ ก็ตาม
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ (Product/Service) เป็ นสินค้าและบริการที่ม ี
คุณภาพตรงตามการประชาสัมพันธ์ มีคุณภาพคุ้มกับราคาที่ลูกค้าหรือผู้ท่มี าใช้บริการจ่ายไป
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เป็ นสินค้าและบริการที่เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ให้กบั สาธารณชน ต้องมีความน่ าเชื่อถือทัง้ ใน
ด้านคุณภาพ ราคา ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทีเ่ กิดความประทับใจทัง้ ก่อนและหลัง
การได้สมั ผัสกับสินค้า/บริการนัน้ โดยตรง
4. ภาพลักษณ์ของวิธกี ารดําเนินงาน (Management/Style) มีการดําเนินการโดย
อาศัยหลักธรรมาภิบาล คือ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต เคารพกฎหมาย เป็ น
การเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นงานทีเ่ กิดจากเจตนาที่ดขี องผู้ประกอบการ เน้ นเรื่อง
ของความมีคุณธรรมเป็ นการสร้างประโยชน์ ให้กบั ผูล้ งทุน ผูบ้ ริโภค ผู้ถอื หุ้น พนักงาน รวมทัง้
สังคมโดยรวม เพื่อให้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ทุนและคุม้ ค่ากับบุคคลผูม้ ารับบริการด้วย
5. ภาพลักษณ์ ของบรรยากาศขององค์กร (Atmosphere) หมายถึง ทุกส่วนของ
องค์กรเมือ่ รวมกันเป็ นสิง่ แวดล้อมและสิง่ ทีป่ ระกอบขึน้ กับองค์กรได้อย่างมีความกลมกลืน เช่น
อาคาร สถานทีก่ ารต้อนรับผูค้ นทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะต้องดูดแี ละมีความเป็ นมิตรตัง้ แต่การ
สร้างความประทับใจครัง้ แรก จนถึงความประทับใจครัง้ สุดท้ายก่อนจากไป
6. ภาพลักษณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ในสํานักงาน (Material) ไม่ว่าจะ
เป็ นการตกแต่งสํานักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเขียน ดอกไม้ประดับ แก้วนํ้ าเป็ นต้น ล้วนแต่เป็ นสิง่
ทีผ่ คู้ นทัง้ หลายใช้ในการประเมินภาพลักษณ์ขององค์กรทัง้ สิน้ การจัดซือ้ จะต้องพยายามสร้าง
สมดุลให้ดรี ะหว่างการประหยัดกับการรักษาภาพลักษณ์ เพราะถ้าเอียงไปทางข้างประหยัดมาก
ไปก็จะเสียภาพลักษณ์ และหากเอียงทางด้านภาพลักษณ์มากไปก็จะสิน้ เปลืองเกินกว่าเหตุได้
7. ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์กร (Culture) หมายถึง วิธกี ารทํางาน ค่านิยมของ
CEOและบุ ค ลากรระดับ ต่ า งๆ รูป แบบในการดํ า เนิ น งานและการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
แนวทางและนโยบายของการทํางานในการประสานกับผูอ้ ่นื การรูจ้ กั ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
ขององค์ ก รที่เ ป็ น ภาพลัก ษณ์ ท่ีดี มีป รัช ญาที่ม ีค วามชัด เจน สามารถนํ า มาใช้ไ ด้อ ย่า งเป็ น
รูปธรรม ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ขององค์กรนัน้ มีมาอย่างยาวนาน แต่หากเป็ นสิง่ ทีด่ คี วรยึดถือและ
ปฏิบตั ติ ่อไป เพียงแต่จะทําอย่างไรให้ภาพลักษณ์ทด่ี นี นั ้ คงอยูต่ ่อไปในอนาคต
8. ภาพลักษณ์ทางด้านสังคม (Social)คือ การทํากิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจาก
ภาระหน้าทีใ่ นงานที่ทําอยู่ในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจสะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็ นการคืนกําไรให้กบั สังคม ให้โอกาสแก่ผดู้ อ้ ยโอกาสในสังคม มีส่วนเข้าไปช่วยงานของ
ประเทศชาติการสร้างภาพลักษณ์ ท่ดี ตี ้องใส่ใจทุกองค์ประกอบ การสื่อสารที่ทําขึ้น เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี นี นั ้ ต้องครอบคลุมการสร้างภาพลักษณ์องค์ประกอบทุกส่วน จึงจะทําให้องค์กร
ได้รบั ความชื่นชม มีภาพลักษณ์เชื่อเสียงทีด่ ี สามารถทํางานอยู่ภายใต้บรรยากาศอันเป็ นบวกที่
เอือ้ อํานวยต่อความเจริญรุง่ เรืองขององค์กรได้
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ใหญ่ ดังนี้

ปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดภาพลักษณ์
วิจติ ร อาวะกุล (2527 : 153) ได้แบ่งปจั จัยที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เป็ น 5 ประเภท

1. พฤติกรรม การกระทํา การแสดงออกในทางที่ดขี องสถาบัน หน่ วยงาน รวมทัง้
เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน ก็จะเกิดภาพลักษณ์ทด่ี ี
2. การสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ไม่โกหก ไม่หลอกลวง ทําให้เกิด
ความเชื่อถือศรัทธา การหลอกลวงทําให้เกิดความเสื่อมศรัทธา
3. การเข้าไปมีส่วนร่วม มีบทบาทในการสร้างสรรค์ เสริมสร้าง ปรับปรุงแก้ไขสังคม
การเสียสละต่อสังคมส่วนรวม
4. การพิสูจน์ความจริง ข้อเท็จจริง ให้ประจักษ์ต่อสังคมถึงความถูกต้อง บริสุทธิuผุด
ผ่อง การให้บริการทีด่ มี คี ุณภาพต่อประชาชน
5. การประชาสัมพันธ์ในลักษณะทีเ่ กินไป จะเกิดภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ด ี
การสร้างภาพลักษณ์ องค์กร
องค์ก รหรือ สถาบันใดๆ ในสัง คมต้อ งแสดงภาพลัก ษณ์ ท่ีต นเองต้อ งการให้เ ป็ น ที่
ยอมรับ และสัง คมเองก็ค าดหวังว่ าองค์ก รหรือ สถาบันควรจะมีภ าพลัก ษณ์ อ ย่า งไร อํ านวย
วีรวรรณ (อ้างถึงในมนัสวิน บุตรดี, 2546 : 16) ได้อธิบายไว้ในประเด็นสําคัญ 6 ประการคือ
1. ความเป็ นองค์กรทีเ่ จริญก้าวหน้าทันโลก
2. การมีบริการและสัมพันธภาพอันดีกบั ลูกค้า
3. มีระบบบริหารและฝา่ ยจัดการทีส่ งู ด้วยประสิทธิภาพ
4. การสร้างคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม
5. การปฏิบตั งิ านภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมือง
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง
ภาพลักษณ์ ทงั ้ 6 ประการเป็ นเรื่องที่แต่ละองค์กรจะทําให้สมบูรณ์ได้ยากมาก แต่ ก็
ควรเป็ นมาตรฐานและเป้าหมายทีอ่ งค์กรธุรกิจต่างๆ พึงมุ่งหวัง ดังนัน้ การสร้างภาพลักษณ์ให้
เป็ นไปตามทีต่ ้องการจําเป็ นต้องตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานทีม่ สี าระและความเป็ นจริง เกิดการพัฒนาอยู่
เสมอ การสรรค์สร้างนัน้ ประกอบด้วย การสร้าง การส่งเสริม การรักษาและการแก้ไข
แนวคิดการสรรค์สร้างภาพลักษณ์มกั ยึดอยู่กบั การประชาสัมพันธ์เป็ นหลัก หลักการ
สําคัญประการหนึ่งคือ เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ความเข้าใจ และการแก้ไขปญั หาในยามเกิด
วิกฤตการณ์ จึงเป็ นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสําคัญ ตัวอย่างเช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เป็ นหน่ วยงานหรือสถาบันหลักของสังคมก็ว่าได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึน้ ในภาคใต้
หลายครัง้ โฆษกสํานัก งานตํารวจแห่ ง ชาติ รวมถึง นายตํ ารวจชัน้ ผู้ใ หญ่ จนถึง ผู้บญ
ั ชาการ
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะออกไปเยีย่ มสถานที่หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และ
พยายามรักษาสถานการณ์ และทําให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี วี ่า ได้รบั ความเอาใจใส่อย่างทันท่วงที
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ นัน้ ไม่ได้กระทําให้เกิดขึ้น ได้ง่าย เพราะ
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมและพฤติกรรมหลายประการขององค์กร องค์กรทีม่ ภี ารกิจทีเ่ อื้อ ประโยชน์
ต่อสาธารณชน มักจะมีภาพลักษณ์ท่ดี ี ประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจ ส่วนองค์กรที่มภี ารกิจที่
ค่ อ นข้างจะทํ าให้ป ระชาชนเกิด ความคาดหวัง เช่ น สํานัก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ที่ม ีทงั ้ การ
ปราบปราม การป้องกันภัยต่างๆ มักจะมีภาพลักษณ์ในเชิงลบอยูเ่ สมอ ดังทีไ่ ด้ยกตัวอย่างแล้ว
การสร้างภาพลักษณ์นนั ้ จริงๆแล้วเกิดจากการกระทําขององค์กรหรืองานทีเ่ ราทํากัน
อยู่เป็ นประจํานัน่ เอง แต่ ไม่ได้ปล่อยภาพลักษณ์ให้เกิดขึน้ โดยธรรมชาติเท่าที่จะเป็ นได้ ซึ่ง
องค์กรขนาดใหญ่ยงั ต้องคํานึงถึงการปรุงแต่ง การเตรียมสร้างให้เป็ นระบบ และถ้าเราปล่อยให้
เป็ นไปตามธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ อยู่แล้ว อาจทําให้ลกั ษณะทีแ่ ท้จริงขององค์กรปรากฏแก่สายตา
ของสังคมไม่ตรงกับงานหรือบิดเบือนไปได้
สุพนิ ปญั ญามาก (2533: 82-84, อ้างถึงใน มนัสวิน บุตรดี, 2546 : 17) กล่าวว่า
ภาพลัก ษณ์ ท่ีด ี นั ้น องค์ ก รต้ อ งการอย่ า งเป็ น ถาวร ไม่ ใ ช่ ช ัว่ คราว ภาพลัก ษณ์ ถ าวรคือ
ภาพลัก ษณ์ ท่ตี งั ้ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นจริง การสร้างภาพลักษณ์ก ับพฤติกรรมองค์ก ร
จะต้องสอดคล้องกันและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี จี ากการกระทําต้องทําอย่าง
ต่อเนื่อง ยาวนาน สมํ่าเสมอ และด้วยวิธกี ารหลายอย่าง โดยอิงความถูกต้องและความเป็นจริง
การส่งเสริม ป้องกันและรักษาภาพลักษณ์ให้คงทนถาวรเท่าทีต่ ้องการ จําต้องปรับตัว
ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเหตุ การณ์อยู่ต ลอดเวลา ทัง้ นี้สงั คมยุคโลกาภิวตั น์ ท่มี ี
เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้ า มีส่อื ต่างๆ ที่กว้างขวางครอบคลุม ฉะนัน้ การส่งเสริมป้องกัน
และรักษาภาพลักษณ์เป็ นสิง่ จําเป็ น ซึ่งดําเนินการได้ด้วยวิธกี ารประชาสัมพันธ์เชิงรุก หรือการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน เช่น การรับฟงั ความคิดเห็นต่อบริการจากบุคคลภายนอก หรือจาก
บุคคลภายใน เพื่อวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อดําเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน
และรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป
Britt (1979: อ้างถึงใน วัฒนา ณ ระนอง, 2532: 12 – 31) กล่าวว่า ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรจําเป็ นต้องคํานึงถึงหลัก 10 ประการดังนี้
1. จุดประสงค์หลักของธุรกิจต้องไม่เน้นที่การทํายอดขาย แต่ควรเน้นในการสร้าง
ความพอใจให้ลกู ค้า และทําให้เขาเป็นลูกค้าของบริษทั อย่างทีเ่ ขาเป็นอยูข่ ณะนี้
2. ควรมีจุดประสงค์ทางด้านการตลาด ในการพยายามทําให้คนจดจําชื่อของบริษทั
หรือเข้าไปให้ถงึ ตัวลูกค้า และต้องไม่ให้ลกู ค้ายอมรับสินค้าอื่นๆ ทีใ่ ช้ทดแทนได้
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3. โดยมากคนทัวไปจะไม่
่
มองหรือยอมรับ องค์กรธุรกิจตามความจริงในแบบที่
เป็ นอยู่ แต่จะรับรูโ้ ดยใช้ตวั ของเขาเองเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นรูปแบบของ Frame of Reference ของ
ตัวของเขาเอง องค์กรจึงควรเอาสิง่ เหล่านี้มาสร้างประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
4. สินค้าและบริการของบริษทั ต้องมีความเหมาะสมกับลูกค้า ไม่ใช่เหมาะสมเฉพาะ
กับผูบ้ ริหาร หรือเจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคในองค์กรเท่านัน้
5. บริษทั ต้องมีบางสิง่ บางอย่างทีแ่ ตกต่างไปจากกิจการอื่น โดยเฉพาะแตกต่างไป
จากคู่แข่ง ความแตกต่างทีร่ บั รูไ้ ด้อาจจะเป็ นทัง้ ในแง่ของความเป็ นจริงหรือเป็ นสัญลักษณ์กไ็ ด้
6. วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริษัท เกี่ย วกับ ภาพลัก ษณ์ คือ ควรมีก ารทํา ให้เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติของผูบ้ ริโภค จากทีไ่ ม่ตอ้ งการสินค้า ให้มาต้องการสินค้านัน้ ให้ได้
7. แม้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีเหตุผล แต่ในบางกรณีก็อาจจะไม่
ต้องการเหตุผลก็ได้
8. สินค้าและบริการของบริษทั ต้องเป็ นสินค้า และบริการที่มคี ุณภาพ ทัง้ นี้เพราะ
ภาพลักษณ์ทจ่ี ะคงอยูย่ นื ยาวนัน้ ย่อมเกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์
9. สําหรับสินค้าและบริการหลายประเภท ผูบ้ ริโภคจะซือ้ ตัวสัญลักษณ์ของสินค้าหรือ
บริการมากกว่าจะซื้อ ที่ตวั สินค้า หรือบริการนัน้ ซึ่งจุดนี้ความแตกต่างในตัวสินค้าและบริการ
ของบริษทั และคู่แข่งจะมีความสําคัญมาก
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิ จ ได้ศึกษาเรื่องการบริ หารภาพลักษณ์ ( Corporate Image
& Brand Management ), 2554
เมื่อชื่อเสียง เป็ นต้นทุนที่มีมลู ค่า มากกว่าทรัพย์สินขององค์กร
ในโลกของการแข่งขัน สิง่ ทีอ่ งค์กรต้องเผชิญคือ ความไม่หยุดนิ่งของกระแสโลก จาก
สภาวการณ์ต่างๆ ทีจ่ ะนามาถึงผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง การทีอ่ งค์กรจะประสบความสาเร็จ
ได้ ก็คอื ความสามารถทีจ่ ะรับมือต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในโลกได้ และต้องมีนวัตกรรมในเชิง
สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันในปจั จุบนั เท่านัน้ แต่ต้องคานึงถึงการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้ว ย ชื่อ เสียงและภาพลัก ษณ์ ขององค์ก ร ก็เ ป็ นสิ่ง หนึ่งที่ต้อ งใช้
ความสามารถ ในการจัดการไม่น้อยไปกว่าการบริหารทรัพยากรอื่นขององค์กร
เมื่อการบริ หารชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็ นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรมีองค์ประกอบที่สาคัญ ความสามารถใน
การปรับตัวทันกับเทคโนโลยี การวางแผนทรัพยากรและทีส่ าคัญทีส่ ุดก็คอื การจัดการสื่อสารทีม่ ี
คุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
สําหรับการบริห ารชื่อ เสียงขององค์ก รนัน้ นับเป็ นอีกหนึ่ ง ยุทธศาสตร์ท่สี าคัญ ของ
องค์ก รทัง้ ด้านภาพลัก ษณ์ แ ละด้านธุ รกิจควบคู่ก ัน ในขณะที่การเติบโตทาง ธุ รกิจที่ส ะท้อ น
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมันคงของ
่
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กรก็เป็ นงานที่จะ
สะท้อนประสิทธิผล (Effectiveness) ได้เป็นอย่างดี
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ สิ่ งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินขององค์กร
ในการบริหารภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image & Brand Management) ไม่
ว่าจะพิจารณาจากด้านใดก็จะพบว่าชื่อเสียงขององค์กรนัน้ เป็ นต้นทุนที่สาคัญอย่างยิง่ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
องค์กรของภาครัฐและองค์กรเอกชน ทัง้ ทีเ่ ป็ นองค์กรธุรกิจหรือไม่มเี รือ่ งธุรกิจมาเกีย่ วข้องก็ตาม
ทัง้ นี้เพราะชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่วมมือ ตลอดจนแรงบันดาล
ใจทีจ่ ะใช้สนิ ค้า บริการ ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมถึงสาธารณชน
หากพิจารณาถึงองค์กรขนาดใหญ่ทงั ้ ระดับประเทศและในระดับสากลจะพบว่า องค์กร
ส่วนใหญ่ต่างให้ความสาคัญต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในเชิงธุรกิจขององค์กรและต่างทุ่มเท
ทรัพยากรเพื่อการนี้มากกว่าก่อน ในขณะทีม่ อี งค์กรอีกไม่น้อยทีเ่ ริม่ ใส่ใจต่อการจัดการทางด้าน
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรกันอย่างจริงจัง นาเรื่องชื่อเสียงขององค์กรมาอยู่ในแผนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ขององค์กร ตัง้ แต่การสารวจ ตรวจสอบชื่อเสียง
ทัศนคติ ความคิดเห็น การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ความสนใจของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทัง้ ลูกค้า นักลงทุน ผู้
ถือหุ้น สาธารณชน ชุมชน บุคคลที่เป็ นแกนนาความคิด สื่อมวลชน รวมถึงกลุ่มของพนักงาน
ด้ว ย ว่าในแต่ ละกลุ่มมีค วามรู้ส ึก นึ ก คิด ต่ อ องค์ก รในระดับใด ทัง้ ความชื่นชอบ ความชื่นชม
ปจั จัยสาเหตุหลักทีก่ ่อให้เกิดความรูส้ กึ เหล่านัน้ ในทางกลับกัน หากมีความเห็นหรือทัศนคติใน
เชิงลบหรือแม้กระทังสั
่ ญญาณบอกเหตุต่างๆ ทีจ่ ะทาให้ช่อื เสียงขององค์กรได้รบั ความเสียหาย
ซึง่ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการเร่งรีบแก้ไขหรือวางแผนป้องกันแรงกระทบที่จะทาให้ช่อื เสียง
เสียหายเป็ นการด่วน ทัง้ ทีเ่ ป็ นระยะสัน้ และระยะยาว
ยิ่ งวิ กฤติ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ยิ่งจําเป็ น
หากจะกล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต คือเป็ นรอยต่ออัน
สาคัญสาหรับการปรับตัวที่อาจส่งผลกระทบ ต่อชื่อเสียงขององค์กร ภายใต้ปจั จัยอันเกิดจาก
ความเสี่ยงมากมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ขององค์กร ดูจะเป็ นองค์ประกอบที่เปราะบางสา
หรับการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุ น้ีเอง จึงเป็ นช่วงเวลาที่ องค์กรต่ างๆ เร่งพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารของ
องค์กรทัง้ ภายนอกและภายใน มีการคานึงถึงภาพลักษณ์ทด่ี ใี นสายตาของสาธารณชน การสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธกี าร รูปแบบสื่อที่ใช้ และ
งบประมาณ
สื่อสารภาพลักษณ์ ขององค์กรด้วยการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง
ข้อมูลที่เผยแพร่ ส่งผลอย่างยิง่ ต่อการสร้างภาพลักษณ์ การเผยแพร่ เป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการสื่อสารลักษณะอื่นๆ การสร้างความแตกต่าง สาหรับการรับรู้ท่ี
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ชัดเจน โดยนอกจากจะมุ่ ง ให้ค นรู้จ กั องค์ก รและใช้ส ินค้า บริก าร แล้ว ต้อ งมีค วามชื่น ชอบ
เชื่อถือ ศรัทธาและมีความผูกพันกันในระยะยาวด้วย
ดังนัน้ การที่ช่อื เสียงขององค์กรจะเติบโตได้มขี อ้ ได้เปรียบคือ ด้านความเชี่ยวชาญ
ชํานาญในการสื่อความ การเลือกช่องทาง การคิดค้นกิจกรรมการสื่อสารทีโ่ ดดเด่น และโดนใจ
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจหรือโน้ มน้ าวกลุ่มเป้าหมาย และนา
ผลการวิจยั มาช่วยในการสื่อสาร ทาให้การสร้างภาพลักษณ์มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
งบประมาณของการสื่อสารเพิ่ มขึ้นเป็ นเงาตามตัว
ดัชนีทบ่ี ่งชี้ ทาให้เห็นถึงตัวเลขงบประมาณของการสื่อสารองค์กรได้เพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ
ตัง้ แต่การผลิตสื่อและเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือการสร้างภาพลักษณ์องค์กร แสดงให้
เห็นถึงความสาคัญทีต่ ้องมีค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ แต่เนื่องจากการแข่งขันในด้านการสื่อสารซึง่ ปจั จุบนั
มีการแข่งขันสูงมาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ไปจากเดิม การเผยแพร่ข่าวสาร การสื่อสารมี
ความจาเป็ นสูง ขึ้นเรื่อ ยๆ ทัง้ ในด้านการแข่ ง ขัน การแสดงศัก ยภาพ การวางตาแหน่ ง ของ
ผูบ้ ริหาร องค์กร ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ น การจัดการแสดง การสร้างสีสนั ความประทับใจ การ
ใช้เครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสาร การผลิตสื่อ การวางสื่อเพิม่ เติม การลงโฆษณาเสริมเพื่อ
สนับสนุ นกิจกรรม การใช้เทคโนโลยี เป็ นต้น ล้วนเป็ นการเพิม่ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึน้ ไม่ว่าจะจัดทา
เองหรือว่าจ้างผูช้ านาญแต่ละด้านมารับดาเนินการก็ตาม
เน้ นเนื้ อหาเป็ นหลัก ตามด้วยการใช้ช่องทางสื่อ รูปแบบที่เข้าถึงและจดจําได้
สื่อกับสารมีความสาคัญไม่น้อยกว่ากัน การที่จะให้ภาพลักษณ์ ขององค์กรดีนัน้ มิได้
ขึน้ อยูก่ บั การเผยแพร่ผ่านสื่อเพียงอย่างเดียว ยังต้องให้ความสาคัญกับเนื้อหาสาระของข่าวสาร
(Message Orientation) ด้วย ความสามารถในการบริหารและจัดการกับการสื่อสารประเด็นได้
เป็ นอย่างดี ทัง้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์มนคงในรู
ั่
ปของการจัด
กิจกรรมการสื่อสาร หากวิเคราะห์ดูถงึ บทบาทและหน้ าที่ของการสื่อสารองค์กรแล้ว จะพบว่า
การให้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปรับเปลีย่ นและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร โดยเฉพาะการ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจและการสื่อความที่มที ศิ ทางชัดเจนและต่อเนื่อง จึงกลายเป็ นสิง่ จาเป็ น
ทีส่ ุด นอกจากความรวดเร็วแล้ว การใช่ช่องทางสื่อสารทีเ่ ข้าถึงและเนื้อหาทีจ่ ดจาได้ เป็ นลาดับ
แรก ของการวัดผลด้านการสื่อสาร
การสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็ นสิง่ ที่ปรากฏในใจลูกค้า กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อ ง ถ้า
ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายแล้วมีคาตอบที่หลากหลาย ไม่เหมือนกัน หรือไม่สามารถบ่งบอกได้
ชัดเจนว่าคืออะไร นันหมายความว่
่
ามีภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ชดั เจน ไม่แข็งแรง
หลายๆ องค์กรสร้างภาพลักษณ์ดว้ ยการสื่อสาร จนประสบความสาเร็จ ซึง่ ไม่เพียงมี
งบประมาณก็ส ามารถสร้า งภาพลัก ษณ์ ไ ด้โ ดยการใช้ส่ือ ต่ า งๆ แต่ ต้อ งอย่า ลืม ว่ า โอกาสที่
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ผู้บริโภคจะเจอะเจอเนื้อหา เรื่องราวไม่ใช่แค่ผ่านสื่อต่ างๆ เท่านัน้ แต่เป็ นประสบการณ์ ผ่าน
ผลงานการบริหาร สินค้า บริการ พนักงาน กิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร ด้วย
ขอบเขตของภาพลักษณ์กบั การสื่อสารขององค์กร
องค์กรสามารถกาหนดภาพลักษณ์ทพ่ี งึ ประสงค์โดยอาศัยส่วนผสมทางการตลาดรวม
ไปถึงมิตอิ ่นื ๆ ของธุรกิจมาเป็ นแนวทางการพิจารณา ทัง้ ภาพลักษณ์ท่พี งึ ประสงค์ด้านบริการ
เช่น ความน่าเชื่อถือ บริการมีความทันสมัยมีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ภาพลักษณ์ทพ่ี งึ ประสงค์ดา้ นราคา โดยทัวไป
่ ผูบ้ ริโภคจะเริม่ ต้นจากจุดแรก คือ คําานึงถึงราคา
ค่าบริการที่มคี วามเหมาะสมและยุติธรรม แต่ ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนัน้ เป้าหมายของ
ภาพลัก ษณ์ ด้า นราคาอาจต้ อ งปรับ ตัว สู่ อีก มิติห นึ่ ง นัน่ คือ ค่ า บริก ารที่เ หมาะสม ดอกเบี้ย
ค่ า ธรรมเนี ย ม เป็ น ต้ น ภาพลัก ษณ์ ข องกิจ กรรมส่ ง เสริม การขาย ในแง่ ข องรู ป แบบและ
อรรถประโยชน์ ต่อผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายว่ามี
ความทันสมัยและเหมาะสมกับสินค้า เช่น ของแจกของแถม พรีเซ็นเตอร์ โดยกาหนดช่วงเวลา
ตามความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ สถานะและสถานการณ์ ท างสัง คม ภาพลัก ษณ์ ท่ีพ ึง
ประสงค์ด้านช่ องทางการบริการ มักจะมุ่งในประเด็นเรื่องสถานที่บริการและเวลาที่ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึง ได้สะดวก เช่น เครือข่าย จานวนสาขา พนัก งาน ความสวยงาม โดดเด่ น มี
เอกลักษณ์ท่ชี ดั เจน เป็ นต้น ภาพลักษณ์ของกิจกรรมการสื่อสารองค์กร เช่น การส่งเสริมด้วย
กิจ กรรมผ่ า นช่ อ งต่ า งๆ สื่อ โฆษณาและประชาสัม พัน ธ์ท่ีใ ช้ม ีค วามทัน สมัย มีร สนิ ย มที่ด ี
นอกจากนี้ในแง่ข่าวสารก็ต้องมีความเป็ นเอกภาพ จริงใจ ไม่โอ้อวด สะท้อนเอกลักษณ์ได้และ
ตอบสนองหรือตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ภาพลัก ษณ์ ท่ีพ ึง ประสงค์ด้า นประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิภ าพของบริก ารเกิด ขึ้น จาก
องค์ประกอบสาคัญสองส่วน คือ พนักงานและระบบธุรกิจต้องพัฒนาทัง้ ระบบบริการเพื่อให้ม ี
ภาพของความทันสมัย ก้าวหน้ า รวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา พร้อมๆ กับพนักงานบริการที่ม ี
ความเชีย่ วชาญ คล่องแคล่ว สุภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอนั ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการสร้างภาพลักษณ์ด้านบริการได้เต็มที่ ภาพลักษณ์ท่พี งึ ประสงค์ด้านองค์กร ถือว่าเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรืออัตลักษณ์ (Identity) ของแต่ละธุรกิจที่ช้ชี ดั คุณลักษณะ ตัวตนของ
องค์ก รว่ าแตกต่ า งกันอย่า งไร โดยยึด แนวคิด ในการเป็ น “องค์ก รที่ด ีข องสัง คม” (Good
Corporate Citizen) ภาพลักษณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับความรูค้ วามสามารถและคุณธรรมของเจ้าของ
ธุรกิจและผูบ้ ริหาร ความมันคงก้
่ าวหน้าของกิจการ ความทันสมัยและก้าวหน้าทางวิทยาการของ
ธุรกิจ ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพการทางานและมนุ ษยสัมพันธ์ของพนักงาน
ความมีจ ริย ธรรมและรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม การทํ า คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ส ัง คม เช่ น ในด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน สิง่ แวดล้อม ฯลฯ ซึง่ สิง่ เหล่านี้เราจะเห็นได้ว่า องค์กรขนาด
ใหญ่ แ ต่ ล ะแห่ ง ได้ ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง ภาพลัก ษณ์ เ หล่ า นั ้น จะติ ด ตราตรึง ใจกับ
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ผูใ้ ช้บริการและลูกค้าที่ทาให้นึกถึงอยู่เสมอเมื่อเห็นตราสินค้าไม่ว่าจะสร้างภาพลักษณ์อย่างไร
สิง่ หนึ่งทีต่ อ้ งคํานึงถึง คือ ความต่างจากภาพลักษณ์ของคู่แข่งในตลาดเดียวกันด้วย
การสร้างและรัก ษา ชื่อ เสียงภาพลัก ษณ์ ขององค์ก ร ควรมีก ารกํ าหนด กรอบและ
แผนการสื่อสารในระยะยาว ประเด็นทีค่ วร นามาพิจารณา ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลทีถ่ ูกต้องและ
ครบถ้วน ในการสื่อสารดังกล่าวองค์กรมักจะให้ขอ้ มูลเฉพาะส่วนดีเพียงอย่างเดียว มิได้ให้ขอ้ มูล
ที่เ ป็ นรายละเอียด ผลเสียหรือ ผลกระทบต่ างๆ ข้อพึงระวังเกี่ยวกับบริก ารนัน้ ๆ ควรมีอย่าง
ครบถ้ว นผ่านช่องทางต่างๆ ด้ว ยความเป็ นธรรมและโปร่งใส การให้ข้อ มูล เชิง การศึก ษาแก่
ผูบ้ ริโภค ในบริการหลายบริการ มีขนั ้ ตอนทีย่ ุ่งยาก ซับซ้อน หรือเป็ นนวัตกรรมใหม่ ในฐานะผู้
สื่อสาร ควรให้ข้อมูลเชิงการศึกษาแก่ ผู้บริโภค เช่น การอธิบายขัน้ ตอน สิทธิประโยชน์ การ
คํานวนผลตอบแทน อัตราค่าธรรมเนียมและการให้ความรูใ้ นด้านความก้าวหน้าหรือข้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้บริโ ภคหรือ ลูก ค้า การตอบอธิบ ายข้อ ซัก ถามและการแก้ปญั หา องค์ก รควร
จัดระบบของการตอบและอธิบายข้อมูลให้กบั ลูกค้าทีช่ ดั เจน พนักงานให้ขอ้ มูลได้อย่างครบถ้วน
โดยใช้หลักของการแก้ไขปญั หา
เหล่านี้ลว้ นเป็ นสิง่ สาคัญที่จะนํ ามาทัง้ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ขององค์กรให้อยู่ในใจ
ของผูเ้ กีย่ วข้องได้ในระยะยาว สมกับการเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กรอย่างแท้จริง
ทีม่ า : http\\www.drphot.com, 2554
2.7 แนวคิ ดทฤษฏี ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (World Business Council for Sustainable
Development) (CSR: Meeting Changing Expectations, 1999) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร คือความมุง่ มันหรื
่ อพันธะสัญญาทีธ่ ุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่องในการทีจ่ ะประพฤติ
ปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของ
ผูใ้ ช้แรงงานตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านัน้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และสังคมในวงกว้าง
องค์ก ารสหประชาชาติว่ าด้ว ยการค้าและการพัฒ นา(UNTAD) กล่ าวว่ า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ คือ การทีบ่ ริษทั เข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ต้องการและเป้าหมายของสังคมคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Green
Paper) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ แนวคิดทีบ่ ริษทั จะบูรณาการ งานด้าน
สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ มเข้า ไปในกิ จ การของประเทศ และการปฏิส ัม พัน ธ์ ข องผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Stakeholder) โดยสมัครใจ
องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ (CSR) คือ การที่องค์กรตอบสนองต่ อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
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สิง่ แวดล้อม โดยมุ่งทีก่ ารให้ประโยชน์หลัก คน ชุมชน และสังคม นอกจากนัน้ ยังเป็ นเรื่องของ
บทบาท ขององค์กรธุรกิจในสังคมและความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทา
ด้วยความสมัครใจ และผูบ้ ริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวัดผล
ได้ใน 3 มิติ คือการวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ซามูเอล ซี เซอโต้ (Samuel C. Certo, . 2003 :48) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจเอกชน หมายถึง การบริหารจัดการทีเ่ ป็ นการปกป้องและปรับปรุงสวัสดิการของ
สังคม (Welfare ofsociety) โดยรวมและผลประโยชน์ขององค์กร (Interest of organization)
ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม (2549: 3) กล่าว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR)
อาจสรุปได้ดงั นี้คอื (1) ไม่ทาสิง่ ทีเ่ ป็ นผลเสียต่อสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (2) ทาสิง่ ทีเ่ ป็ น
คุณประโยชน์ ต่อสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (3) พัฒนาตัวเองให้มคี ุณธรรม คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ อย่างดีทส่ี ุด
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม(Corporate Social Responsibility Institute (CSRI).2009: 5)
กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) คือ การดําเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิง่ แวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนาไปสู่การดําเนินธุรกิจที่
ประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
กล่าวโดยสรุป ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ (CSR) หมายถึง การดําเนินธุรกิจ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อนาไปสู่การดําเนินธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
ระดับขัน้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI.2009: 7) ได้กาหนดการปฏิบตั ติ ามหลัก CSR ทีน่ ํามา
ประยุกต์ใช้ควบคู่กบั ธุรกิจ แบ่งได้เป็น 4 ขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 mandatory level: ข้อกาหนดตามกฎหมาย (legislation) หมายถึง การที่
ธุ ร กิจ มีห น้ า ที่ต้ อ งปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ ง เช่ น กฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น
ขัน้ ที่ 2 elementary levels: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (economic profit) หมายถึง
การทีธ่ ุรกิจคานึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ซึ่งในขัน้ นี้ธุรกิจ
ควรหมันตรวจตราว่
่
า กาไรทีไ่ ด้นนั ้ ต้องมิใช่กาไรซึง่ เกิดจากการเบียดเบียนสังคม
ขัน้ ที่ 3 preemptive levels: จรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code ofconduct)
หมายถึง การทีธ่ ุรกิจสามารถสร้างกาไรแก่ผถู้ อื หุน้ ได้ในอัตราทีเ่ หมาะสม และผูป้ ระกอบธุรกิจได้
ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ ตอบแทนแก่ สงั คมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ท่อี ยู่รอบข้างที่มคี วาม
คาดหวังว่าจะได้รบั การดูแลหรือเอาใจใส่จากผูป้ ระกอบธุรกิจ
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ขัน้ ที่ 4 voluntary level: ความสมัครใจ (voluntary action) หมายถึง การดําเนิน
ธุรกิจควบคู่กบั การปฏิบตั ติ ามแนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม
แต่
อย่างใด ซึง่ ในขัน้ นี้ การประกอบธุรกิจจะอยูบ่ นพืน้ ฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคม
เป็ นสาคัญ และการดําเนินการ CSRในส่วนนี้สมควรได้รบั ความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่าง
แท้จริง
ทัง้ นี้ ธุรกิจต้องดําเนินการตามเกณฑ์ในขัน้ ที่ 1 เป็ นอย่างน้อย ส่วนการดําเนินการใน
ขัน้ ต่อไป ให้ขน้ึ กับความพร้อมของธุรกิจแต่ละแห่งทีแ่ ตกต่างกันโดยหลักสาคัญของการปฏิบตั ิ
ตามแนวทาง CSRควรอยู่ บ นหลัก พอประมาณที่ธุ ร กิ จ ต้ อ งไม่ เ บี ย ดเบีย นตนเอง และ
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งไม่เบียดเบียนสังคม
แนวทางการปฏิ บตั ิ ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSR. 2009: 8-23) ได้กาหนดการแนวปฏิบตั ใิ นเรื่อง CSR
ซึง่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด(มหาชน) นํามาปฏิบตั ิ 5 ด้าน ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิ จการที่ดี
1.1 หลักการ
1. การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
เป็ นการจัดให้มรี ะบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้ าที่ มีความรับผิดชอบ ในการจัดการ
อย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็ นธรรมมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เชื่อมันและความมั
่
นใจต่
่ อผู้ถอื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ่วนได้เสีย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่
ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยังยื
่ นของธุรกิจ
1.2 แนวปฏิบตั ิ
ศึก ษาและปฏิบ ัติ ต ามแนวปฏิบ ัติใ นเรื่อ งหลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การ ที่อ อกโดย
หน่วยงานกํากับดูแล หรือสมาคมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ เช่น“หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับ
บริษทั จดทะเบียนปี 2549” ทีจ่ ดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ หลักการดังกล่าว
ได้รบั การปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of
Corporate Governance, 2004) ในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
2. การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม
2.1 หลักการ
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมันกั
่ บผูเ้ กี่ยวข้อง อัน
จะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทัง้ นี้ ธุรกิจควรถือปฏิบตั ิตามแนวทางเพื่อให้เกิด ความเป็ น
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ธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ ผลประโยชน์ อ่ืนที่อาจได้มาจากการดําเนิ นงานที่ไ ม่
ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
2.2 แนวปฏิบตั ิ
2.2.1 หลีกเลีย่ งการดําเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือหาก
พบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ก็ควรจัดให้มกี ระบวนการไกล่เกลีย่ ทีเ่ ป็ นธรรมและ
มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างครบถ้วน
2.2.2 จัดให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีส่ ามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชกั ช้า รวมถึงมี
กระบวนการแก้ไขปญั หาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณีดงั กล่าวขึน้
3. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
3.1 หลักการ
สินค้า และ/หรือ บริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้เกิดความเสีย่ งหรืออันตรายต่อผูบ้ ริโภค
ทัง้ นี้ ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า/บริการให้มคี วามเป็ นสากลและให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้รวมทัง้ ควรพัฒนาสินค้า/บริการเพื่อเป็ นประโยชน์ ในการช่วยแก้ไขปญั หาของสังคม
ด้วย
3.2 แนวปฏิบตั ิ
3.2.1 ผลิตสินค้า/บริการทีป่ ลอดภัยและไว้วางใจได้ โดยไม่ผลิตสินค้าทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อ สุขภาพของผูบ้ ริโภค รวมถึงมีกระบวนการเรียกคืนสินค้า/บริการทีไ่ ม่ปลอดภัย
3.2.2 จัด เก็ บ ข้อ มู ล ผู้ บ ริโ ภคอย่ า งปลอดภัย ไม่ ส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ผู้บ ริโ ภคให้ ก ับ ผู้อ่ื น
นอกจากจะได้รบั ความยินยอมจากผูบ้ ริโภคก่อน
3.2.3 ให้ข้อ มูล ที่ถู ก ต้ อ งและเพีย งพอแก่ ผู้บ ริโ ภค โดยคานึ งถึงสุ ข ภาพและความ
เป็ นอยู่ท่ดี ขี องผู้บริโภคเป็ นสาคัญ เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง ฉลากสินค้าควรมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการทําความเข้าใจ บอกวิธกี ารใช้สนิ ค้าอย่างปลอดภัยรวมถึง
การกาจัดซากขยะหลังการใช้งาน เป็นต้น
3.2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่
ไปกับการนาพาสังคมผู้บริโภคให้เป็ นสังคมคนดี มีวฒ
ั นธรรม และคุณธรรม ที่ยงั ให้เ กิดการ
พัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้ตลอดไปอย่างยังยื
่ น
4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
4.1 หลักการ
ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นนัน้ มีความสาคัญยิง่ ในฐานะเป็ น
ปจั จัยเอื้อต่อการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนัน้ ธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคมและ/หรือ มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รบั ผลกระทบจากกระบวนการผลิต
สินค้า/บริการของธุรกิจ โดยการแสดงตัวเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องชุมชนนัน้ พร้อมกับคิดค้นวิธกี ารที่
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จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่ อชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงานของ
ธุรกิจในทีส่ ุด
4.2 แนวปฏิบตั ิ
4.2.1 สนับสนุ นการดําเนินกิจกรรมอาสาทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.2.2 ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
4.2.3 สนับสนุ นให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานต่างๆอย่างเพียงพอ
เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็นต้น
4.2.4 สนับสนุ นและมีส่วนร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการทําความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยูด่ มี สี ุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
5.การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
5.1 หลักการ
การเพิม่ ขึน้ ของจานวนประชากรโลก บวกกับปจั จัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นอกจากเป็ นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจานวนมหาศาลเกินกว่าความจาเป็ น ยัง
ก่อให้เกิดมลภาวะทัง้ ทางนํ้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา
โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุ ษย์และระบบนิเวศน์ต่อไป ดังนัน้ ธุรกิจจึงมีหน้าทีใ่ น
การปรับปรุงคุณภาพชีว ิตมนุ ษย์ด้ว ยการจัดการปญั หาสิ่งแวดล้อ ม โดยถือ ว่าการดูแ ลรักษา
สิง่ แวดล้อมเป็ นหน้าทีร่ ว่ มกันของทุกคน
5.2 แนวปฏิบตั ิ
5.2.1 จัดให้มรี ะบบการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม และติดตามประเมินผล
การดําเนินการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับประเด็นสิง่ แวดล้อม เช่น
ระบบนิเวศน์ ปญั หาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ
5.2.2 ใช้เทคโนโลยีและขัน้ ตอนการผลิตที่มมี าตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึง
การลดปริมาณและการบาบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
5.2.3 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนา
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
5.2.4 พัฒนาสินค้า/บริการทีไ่ ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้
งาน
5.2.5 ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการใช้สนิ ค้า/
บริการของบริษทั
ชนิดของกิจกรรมซีเอสอาร์
ฟิลปิ คอตเลอร์ และแนนซี่ ลี (Philip Kotler; &Nancy Lee. 2005: 25) ได้จาแนก
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เป็ น 6 ชนิดกิจกรรม ได้แก่
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1. การส่งเสริมการรับรูป้ ระเด็นปญั หาทางสังคม (Cause Promotion) เป็ นการจัดหา
เงินทุน วัสดุสงิ่ ของ หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรูแ้ ละความห่วงใยต่อประเด็น
ปญั หาทางสังคมนัน้ ตลอดจนสนับสนุ นการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมัคร
เพื่อการดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริม่ และบริหารงานส่งเสริมนัน้ ด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับ
องค์กรหนึ่งองค์กรใดหรือกับหลายๆองค์กรก็ได้
2. การตลาดทีเ่ กี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause – Related - Marketing) เป็ น
การอุดหนุ นหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไข
ประเด็นปญั หาทางสังคมจาเพาะหนึ่งๆ ซึง่ มักมีช่วงเวลาทีจ่ ากัดแน่ นอน หรือดําเนินการแบบจา
เพาะผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่านัน้ กิจกรรมซีเอสอาร์ชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมัก
ร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มวี ตั ถุ ประสงค์หากาไร เพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ ร่วมกัน ด้วย
วิธ ีก ารเพิ่ม ยอดขายผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อ นาเงิน รายได้ ไ ปสนั บ สนุ น กิจ กรรมการกุ ศ ลนั น้ ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นการเปิ ดโอกาสให้แ ก่ผู้บริโ ภคได้มสี ่วนร่วมในการช่ว ยเหลือการกุ ศลผ่าน
ทางการซือ้ ผลิตภัณฑ์โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยอื่นใดเพิม่ เติม
3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปญั หาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็ นการ
สนับสนุ นการพัฒนาหรือการทําให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
สาธารณสุ ข ด้านความปลอดภัย ด้า นสิ่งแวดล้อ ม หรือ ด้า นสุ ข ภาวะ ความแตกต่ า งสาคัญ
ระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปญั หาสังคมกับการส่งเสริมการรับรูป้ ระเด็นปญั หาทางสังคม คือ
การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปญั หาสังคมจะเน้ นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change)
เป็ นหลัก ในขณะทีก่ ารส่งเสริมการรับรูป้ ระเด็นปญั หาทางสังคมจะเน้นทีก่ ารสร้างความตระหนัก
(Awareness) ตลอดจนการสนับสนุ นทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รบั รูถ้ งึ ประเด็น
ปญั หาดังกล่าว
4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็ นการช่วยเหลือไปทีป่ ระเด็น
ปญั หาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสงิ่ ของ เป็ นกิจกรรมซีเอสอาร์ทพ่ี บ
เห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจและโดยมากมักจะเป็ นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรือ
มีผเู้ สนอให้ทาํ มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเองทําให้
ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก
5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็ นการสนับสนุ นหรือจูงใจ
ให้พ นักงาน คู่ค้าร่ว มสละเวลาและแรงงานในการทํางานให้แก่ชุมชนที่อ งค์ก รตัง้ อยู่และเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นปญั หาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็ น
ผูด้ ําเนินการเองโดยลาพัง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็ นผูก้ าหนดกิจกรรม
อาสาดังกล่าวนัน้ เอง หรือให้พนักงานเป็นผูค้ ดั เลือกกิจกรรมแล้วนาเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณา
ให้การสนับสนุ น โดยทีพ่ นักงานสามารถได้รบั การชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิม่ เติม
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6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business
Practices) เป็ นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทงั ้ ในเชิงป้องกันด้วยการ
หลีกเลี่ยงการก่อ ให้เกิดปญั หาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่ วยเหลือเยียวยา
ปญั หาทางสังคมนัน้ ๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการ
พิทกั ษ์ ส ิ่ง แวดล้อ ม โดยที่อ งค์ก รธุ รกิจสามารถที่จะดําเนิน การเองหรือ เลือ กที่จะร่ว มมือ กับ
พันธมิตรภายนอกก็ได้
การจําแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ขา้ งต้น หากพิจารณาตามตระกูล (order) ของซีเอสอาร์
จะพบว่ากิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการพูด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็ น
การสื่อสารการตลาดทีเ่ ข้าข่ายการดําเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็ นหลัก (Socialdriven CSR) ส่วนกิจกรรม 3 ชนิดหลัง เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการกระทํา หรือเป็ นการ
ดําเนินกิจกรรมขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ภายในองค์กรเป็ นหลัก(Corporate-driven
CSR) และหากพิจารณาโดยยึดทีต่ วั กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ซีเอสอาร์ใน
ตระกูล Corporate-driven CSR ยังสามารถจาแนกออกเป็ นซีเอสอาร์จาํ พวก (division) ทีอ่ ยู่ใน
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) กับซีเอสอาร์จาํ พวกทีอ่ ยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ
หรือเกิดขึน้ ภายหลังโดยแยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after process)
กระบวนการทํา CSR สามารถเริม่ จากวัตถุดบิ การผลิต ไปถึงการใช้ของผู้บริโภค
แล้วก็ทง้ิ สินค้า CSR ทําได้ในทุก ๆ ขัน้ ตอนของห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) กระทบทุก ๆ มิติ
ของการทาธุรกิจ
ประโยชน์ การทา CSR สาหรับภาคธุรกิ จ
บริษทั ทีป่ รึกษาชัน้ นาของโลก Arthur D Little (2002) ได้ทาการศึกษาพบว่าการทา
CSR มีผลดีต่อธุรกิจได้ 8 ประการคือ
1. การบริห ารความน่ าเชื่อ ถือ ความน่ าเชื่อถือ ของบริษัทถู ก กาหนดด้ว ยความ
คาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียในบริษทั (Steak holder) พบว่าความน่ าเชื่อถือมีความเชื่อมโยงกับ
ความ สามารถในการประกอบการของบริษัท ซึ่งพบว่าบริษัทที่สามารถจัดการความสัมพันธ์
และความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเป็ นองค์กรรวมได้นนั ้ จะส่งผลต่อยอดขายได้มากขึน้
ถึง 4 เท่า
2. ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง การจัดการด้านสังคมสิง่ แวดล้อมและธรรมาภิ
บาล มีความสาคัญมาก ๆ ในการป้องกันปญั หาอันเกิดจากความเสีย่ งทีค่ วบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการคาดการณ์ของนักลงทุน
3. ประโยชน์ดา้ นการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจในการทางานและรักษาพนักงานดี ๆ
ให้อยู่กบั บริษทั ในการเลือกสมัครงานเข้าทางานและพนักงานในบริษทั ใช้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทั มาเป็ นตัวตัดสินในการเลือกหรือเปลีย่ นไปทางานกับบริษทั
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4. ประโยชน์ ด้านความสัมพันธ์ของนักลงทุนและการเข้าถึงเงินทุน นักลงทุนทัวไป
่
ตื่นตัวและเห็นประโยชน์ของการลงทุนทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
5. การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม บริษทั ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมสามารถใช้เป้าหมาย
ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปในแนวยังยื
่ นได้
6. ความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรนาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า มากกว่าการสร้างตราสินค้า หรือความสาเร็จทางการเงิน
ขององค์กรนัน้
7. ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน คือการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมทีจ่ ะนา
ไปสู่ความสาเร็จด้านการเงิน ด้วยการลดการใช้วตั ถุดบิ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต
ซึง่ นาไปสู่การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
8. การยอมรับของสังคมต่อการดาเนินงาน ความคาดหวังหรือทัศนคติของผูม้ สี ่วนได้
เสียต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั มีผลอย่างมากต่อการยอมรับให้บริษทั ดา
เนินธุรกิจในสังคมได้
องค์กรธุรกิจเพื่อบริบาลสังคม(Business for social Responsibility.2004) ได้สรุปกล
ยุทธ์การทาธุรกิจ ประสบการณ์และผลการวิจยั ได้ผลลัพธ์ของการทาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังนี้
1. การเพิม่ ยอดขายและสัดส่วนการตลาด ผลการวิจยั โดย Environics International
Ltd., The Prince of Wales Business Leaders Forum และ The Conference Board ในปี
ค.ศ. 1999 ทาการสารวจประชากร 25,000 คน ว่าด้วยเรื่องบรรษัทภิบาล ( Corporate Social
Resonsibility) พบว่า 90% ของผูต้ อบต้องการให้บริษทั มุ่งในเรื่องอื่นนอกจากเรื่องการทากาไร
มากๆ 60% มองภาพลัก ษณ์ ข องบริษัท จากทัศ นคติต่ อ ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม 40% มี
ปฏิกริ ยิ าในทางลบหรือพูดจาในทางลบต่อการทีบ่ ริษทั ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 17%
พยายามหลีกเลีย่ งไม่ใช้สนิ ค้าของบริษทั ทีไ่ ม่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
Hamish Pringle and Marjorie Thompson (2001:5) กล่าวว่า ตัวอย่างกิจกรรมพื่อสัง
คมทีช่ ่วยเพิม่ ยอดขาย คือ โครงการ American Express ทีช่ ่วยบูรณะอนุ สาวรียเ์ ทพีสนั ติภาพ
ในปี ค.ศ.1980 โดยทุกครัง้ ทีผ่ ถู้ อื บัตรเครดิตของ American Express ใช้บตั รในการใช้จ่าย และ
สมัครสมาชิกใหม่บริษทั จะสมทบเงินเข้าช่วยเหลือในการบูรณะอนุ สาวรีย์ โครงการนี้ทาให้ได้
เงินทุนจานวน 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิม่ ขึน้ 27% และจานวน
สมาชิกบัตรรายใหม่เพิม่ ขึน้ 10 %
2. การเสริมตาแหน่ งตราสินค้าให้แข็งแกร่ง ไอศกรีม Ben & Jerry’s จัดทาโครงการ
Partnershops ไม่คดิ ค่าแฟรนไชส์แก่องค์กรไม่แสวงกาไรเพื่อส่งเสริมให้มกี ารสร้างงาน และ
โครงการ “Coffee for a Change” เป็ นการจ่ายเงินซือ้ เมล็ดกาแฟในราคาพิเศษจากชาวนาทีใ่ ช้
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กรรมวิธที าไร่กาแฟแบบรักษาสิง่ แวดล้อมให้ยงยื
ั ่ น สร้างภาพลักษณ์และความรูส้ กึ ที่ดตี ่ อตรา
สินค้า
3. ปรับปรุงภาพลักษณ์และอานาจองค์กร Hess,Rogovsky,and Dunfee (2008:113)
กล่าวว่า ชื่อเสียงในทางดีของ McDonald ช่วยบริษทั ไว้ได้จากการจราจลทีเ่ ขต south central
Los Angeles ในปี ค.ศ. 1992 โดยบริษทั พยายามพัฒนาสัมพันธภาพกับคนในชุมชนผ่านทาง
บ้านการกุศล Ronald McDonald และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโอกาสให้กบั
บุคลากรสร้างชื่อเสียงให้กบั บริษัทมาก ในเหตุ จราจลผู้ก่ อการไม่แ ตะต้องร้าน MacDonald’s
ในขณะทีธ่ ุรกิจรอบๆได้รบั ความเสียหาย
บุรมิ โอทกานนท์ (College of Management, Mahidol University. 2009: ออนไลน์)
กล่าวว่า จากการทาวิจยั ของนักศึกษาของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องของ
การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างloyaltyให้กบั แบรนด์รา้ นค้าในต่างจังหวัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทราบว่า การสื่อ สารการตลาดชนิ ด ใดมีผ ลต่ อ การสร้าง loyalty ของร้านค้าเครื่อ งมือ ทาง
การเกษตร ผลการวิจยั พบว่า เครื่อ งมือสื่อสารการตลาดที่น่าสนใจและนาไปใช้ใ นการสร้าง
loyalty ของสินค้าการเกษตรได้ คือ เรื่อง "การสร้างถาวรวัตถุให้กบั ชุมชนและการเข้าร่วมทา
กิจกรรมกับชุมชน" หรือ cause marketing ซึ่งก็เป็ นเรื่องของการทากิจกรรมการตลาดที่
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility)ชาวบ้านทีท่ านาและทาการเกษตร
มีความรูส้ กึ ดีๆกับร้านค้าทีม่ สี ่วนในการสร้างหรือสนับสนุนการพัฒนาหรือสร้างความเจริญให้กบั
ชุมชน เช่น การสร้างศาลา สร้างโรงเรียนการสร้างถาวรวัตถุให้กบั ชุมชน หรือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมูบ่ า้ นและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีห่ มูบ่ า้ นนัน้ ๆ จัดขึน้
2.8 กลยุทธ์ผลักและกลยุทธ์ดึง Push & Pull Strategy
ความหมาย
กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ ุ่งเน้นไปทีก่ ารทําการตลาด
ทัง้ การโฆษณาหรือส่งเสริมการขายกับผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้ขนั ้ สุดท้าย (End Users) โดยตรง เช่น
การลดราคาสินค้า เป็ นต้น เพื่อให้ผู้บริโภค เกิดความต้องการซื้อ เป็ นการสร้างแรงดึงดูดให้
ลูกค้าเข้ามาสนใจซือ้ สินค้า
กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ ุ่งเน้นการทําการตลาดที่
พ่อค้าคนกลาง ร้านค้า หรือพนักงานขาย ให้ขายสินค้าออกไปยังผูบ้ ริโภค เป็ นการสร้างแรงผลัก
ให้ สินค้าออกไปสู่ตลาด ซึง่ ต่างจากกลยุทธ์ดงึ ทีท่ าํ การตลาดทีผ่ บู้ ริโภคขัน้ สุดท้าย
ความสําคัญของเรือ่ งการทําการตลาดในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน ย่อมต้องใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน บางสถานการณ์จะเหมาะสมกับกลยุทธ์ดงึ บางสถานการณ์เหมาะ
กั บ กลยุ ท ธ์ ผ ลัก และ บางสถานการณ์ ต้ อ งใช้ ท ัง้ คู่ ผ สมผสานกั น ไป เช่ น การโฆษณา
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ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า เป็ นการสร้าง แรงดึงให้ผบู้ ริโภคสนใจซือ้ สินค้า แต่ถ้าผูบ้ ริโภคสนใจซือ้ จน
สินค้าขาดตลาด ต้องเปลีย่ นมาใช้ การผลักเพื่อให้มกี ารวางจําหน่ายให้มากขึน้
ความหมายอย่างละเอียด
กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ
ซื้อ สินค้าให้มากขึ้นโดยมุ่งเน้ นไปที่การทําการตลาด ทัง้ การโฆษณาหรือส่งเสริมการขายกับ
ผูบ้ ริโภคหรือผู้ใช้ขนั ้ สุดท้าย (End Users) โดยตรง เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดแรงจูงใจและต้องการ
สินค้า เข้ามาซือ้ สินค้าจากร้านค้าและทําให้รา้ นค้าต้องการซือ้ (ดึง)สินค้าจากพ่อค้าคนกลางหรือ
พ่อค้าส่งและ พ่อค้าคนกลางมาซือ้ (ดึง)จากผูผ้ ลิตสินค้าอีกที

ภาพที่ 19 แสดงกิจกรรมกลยุทธ์ดงึ Pull Strategy
ทีม่ า : http://www.oknation.net, 2553
กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ ุ่งเน้นการทําการตลาดที่
พ่อค้าคนกลาง ร้านค้าหรือพนักงานขาย ให้ขายสินค้าออกไปยังผูบ้ ริโภค (เสมือนเป็ นแรงผลัก)
โดย กลยุทธ์ผลักมี 2 วิธ ี คือ
• การส่งเสริมการขายโดยมุ่งทีพ่ ่อค้าคนกลาง/ร้านค้าขายส่ง (Trade Promotion) เช่น
การให้ส่วนลดทางการค้า หรือการทําส่งเสริมการขายในร้านค้า เป็นต้น
• การขายโดยมุ่งไปทีพ่ นักงานขาย (Sale Force Promotion) โดยใช้พนักงานขายให้
ผลักดันการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็ นการส่งพนักงานขายไปขายตรง หรือการส่งพนักงานขายไป
ขายสินค้าคู่กบั ร้านค้า
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ภาพที่ 20 แสดงกิจกรรมกลยุทธ์ผลัก Push Strategy
ทีม่ า : http://www.oknation.net, 2553
ข้อพิ จารณาในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
การนํ ากลยุทธ์ผลักและดึงไปใช้ต้องขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ดว้ ย เช่น ในสถานการณ์ท่ี
ผู้ บ ริโ ภคมีอํ า นาจในการต่ อ รองสู ง กลยุ ท ธ์ ท่ีเ หมาะสมควรจะเป็ น กลยุ ท ธ์ ดึง แต่ ถ้ า เป็ น
สถานการณ์ท่รี า้ นค้าปลีกหรือร้านค้าขายส่งมีอํานาจต่อรองสูงควรใช้กลยุทธ์ผลักเป็ นหลัก ใน
บางสถานการณ์อาจต้องมีการผสมผสานกัน เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายทางการตลาด เช่น
การสร้างตราสินค้า อาจจะต้องใช้ทงั ้ 2 กลยุทธ์เกือ้ หนุ นกัน เป็ นต้น

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา และผลการศึกษา
ั หา การจัด การเชิง กลยุ ทธ์ และกลยุท ธ์
ในการศึก ษาค้นคว้า ด้ว ยต้ นเอง เรื่อ งป ญ
การตลาด ของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ผูศ้ กึ ษาได้ทําการศึกษา การศึกษา
ด้านทุตยิ ภูม ิ (Secondary Study) ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลยุทธ์ทาง
การกตลาด ทัง้ จากตําราเรียน และกรณีศกึ ษาจากองค์กรที่ประสบความสําเร็จในด้านนี้ รวมทัง้
การศึกษาด้านปฐมภูม ิ (Primary Study) เก็บข้อมูลจากปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อผลกําไรของ
องค์กร โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร และตัวแทนกลุ่มลูกค้า
3.1 ระเบียบวิ ธีการศึกษาของปัญหา
3.1.1 การออกแบบวิ จยั
การศึกษาเรือ่ ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาด กรณีศกึ ษา บริษทั ปูนซิ
เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ออกแบบการวิจยั โดยศึกษาข้อมูลปฐมภูม ิ ในแบบ การ
ศึก ษาวิจยั เชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ว ิธ ีการสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก (Depth
Interview) และศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูม ิ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา เวบไซต์ งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ การศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ฝ่ายขายโครงการ และธุรกิจการตลาด บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) รวมถึงกลุ่มลูกค้าร้านตัวแทนจําหน่ าย และลูกค้ากลุ่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน ทัง้
ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงองค์กร ข่าวสารข้อมูล สภาพแวดล้อมภายนอก เศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี คู่แข่ง ลูกค้า ผูผ้ ลิต และเว็บไซต์ ทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตลอดจน
การศึกษาข้อมูลจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
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3.2 การเก็บข้อมูล (Data Collection)
ในการศึกษานี้ ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งต่างๆ คือ
3.2.1 ข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูศ้ กึ ษาได้ทําการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ผูเ้ กี่ยวข้อง
2 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เพื่อยืนยันปัญหา
1. ทางเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาดแจ้งว่า การทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่
จะมุ่งเน้ นไปทีก่ ารทํา CSR ในด้าน การช่วยเหลือสังคม ซึง่ ในส่วนของการทําวิจยั ในเรื่องของ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคของลูกค้า ยังไม่มกี ารทําอย่างจริงจัง หรือสถาบันใด แจ้งความจํานงจะขอทํา
วิจยั เรื่องดังกล่าว และเกี่ยวข้องกับการทํา CSR ของบริษทั ว่ามีความสัมพันธ์ หรือไม่สมั พันธ์
กันอย่างไร ซึง่ ปญั หาในส่วนของความสามารถในการทํากําไรทีล่ ดลงนัน้ สาเหตุมาจากด้านการ
ผลิตที่มปี ริมาณมากกว่าความต้องการ (Over Supply) บวกกับการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะด้านราคาสินค้า ซึง่ สวนทางกับต้นทุนการผลิตสูงขึน้ อันได้แก่
พลังงานเชือ้ เพลิง, ถ่านหิน และค่าไฟฟ้า โดยประเด็นหลักมาจากต้นทุนค่านํ้ ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่ง
ทําให้ต้นทุนสินค้าต่างๆ ปรับราคาขึ้นตามไปด้วย และสําหรับสินค้าอย่างปูนซีเมนต์ซ่งึ ต้อ ง
อาศัยพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตซึง่ คิดเป็ นมูลค่าถึง 30 % ของต้นทุนทัง้ หมด จึงทําให้การ
ควบคุมต้นทุนทําได้ยาก ส่งผลต่อการกําหนดราคาทีจ่ ะต้องปรับขึน้ ตามต้นทุนพลังงานทีป่ รับขึน้
ตามไปด้วย ซึง่ ในแง่การควบคุมต้นทุนการผลิตในภาวะดังกล่าว ทําให้การควบคุมต้นทุนทําได้
ยาก และ ราคาปูนซีเมนต์กไ็ ม่สามารถปรับราคาขึน้ ทันต่อราคานํ้ามันทีป่ รับขึน้
2. ได้สมั ภาษณ์กลุ่มลูกค้าร้านตัวแทนจําหน่ ายของบริษทั จํานวน 7 ราย มี 5 ราย ที่
ไม่ทราบ และ 2 ไม่ทราบ ซึง่ สามารถสรุปโดยรวมได้ว่าทัง้ ลูค้าทัง้ 7 ราย คน ไม่ได้ทราบข่าว
เกีย่ วกับข้อมูล CSR ในส่วนของการพัฒนาสินค้า และบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ (Value-Added) จาก
การประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้แนวทางการ
แก้ปญั หายังคงจําเป็ นต้องพัฒนาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วยังรวมถึงการทํา Value
Added, การบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิต เพื่อบริหารตุน้ ทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
(Cost Leadership), เสริมสร้างช่องทางการจัดจําหน่ ายให้เข้มแข็ง รวมทัง้ กิจกรรมทางการ
ตลาดต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม, บริหารการสื่อสารการตลาดให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้กบั ทางผู้บริโภค ได้รบั รู้ และเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า
โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มปูนซิเมนต์ผง (Bulk Cement) และปูนซิเมนต์ถุง (Bag Cement) ทีเ่ ป็ น
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัย และรักษาสิง่ แวดล้อม
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ขัน้ ตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เพื่อศึกษากลยุทธ์ธรุ กิ จ และกลยุทธ์การตลาด
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลปฐมภูมโิ ดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth
Interview) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. ผูบ้ ริหาร บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 ท่าน ได้แก่
- คุณจิรฏั ฐ์ สิรเิ ฉลิมพงศ์ ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาโครงการ และธุรกิจการ
- คุณธงชัย กมลพัฒนะ ผูจ้ ดั การฝายขายโครงการ ภายในประเทศ ธุรกิจปูนมอร์ตา้
- คุณภาสวุฒ ิ พัฒนปณิธ ิพงศ์ ผู้จดั การส่ว นขายโครงการ ธุรกิจคอนกรีต เพื่อ
ศึกษาถึงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ด้านกลยุทธ์ของบริษทั
(สรุปแบบสอบถามและคําสัมภาษณ์ ในภาคผนวก)
2. ตัวแทนร้านค้าตัวแทนจําหน่าย จํานวน 7 ราย ได้แก่
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 2 ราย
- คุณอุทยั ฉัตรศิรกิ ุล กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั โฟร์ซมั มิท จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- คุณวิบลู ย์ ตัง้ ตระการวิจติ ร กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ซิต้ี ซีเมนต์ จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตจังหวัดภาคตะวันออก จํานวน 1 ราย
- คุณพิชยั วิเศษชลธร ผูจ้ ดั การ
ร้านจเรรัตน์วสั ดุก่อสร้าง จังหวัดชลบุร ี
เขตจังหวัดภาคเหนือ จํานวน 1 ราย
- คุณกัมปนาท โสมรักษ์ ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย
บริษทั เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่
เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 ราย
- คุณพิศมัย ศิรธิ นชัย กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จํากัด จังหวัดขอนแก่น
เขตจังหวัดภาคใต้ จํานวน 1 ราย
- คุณศุภชัย ศุภชัยศรีรงุ่ พุทธ์วงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั แม็คโฮม เทรดดิง้ ซิต้ี จํากัด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
3. ลูกค้าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 1 ราย ได้แก่
- คุณเกียรติขจร บวรพิชยานุรกั ษ์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่วน ฝา่ ยก่อสร้างกลาง
บริษทั แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
สรุปผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูงบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง และตัวแทนกลุ่ม
ลูกค้า ได้ให้ขอ้ มูลความรูด้ งั นี้
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ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก PEST Analysis
- ความมัน่ คงทางการเมื อ ง มีผ ลต่ อ ความต่ อ เนื่ อ งด้ า นโยบายการลงทุ น
โดยเฉพาะโครงการ Mega project รวมถึง งานด้าน Infrastructure ต่างๆ เพราะงบประมาณ
พวกนี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายของรัฐบาลเป็ นหลัก หากการเมืองไม่นิ่งส่งผลต่อการผลักดันโครงการ
ก็จะกระทบกับ Demand Cement บวกกับการสร้างงานในตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ
ความสามารถในการจับจ่ายของประชาชน
- การลงทุนด้ าน Technology เพื่อความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน บริษทั ได้
Focus 2 ส่วน ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ เน้นในทางทีใ่ ห้เกิดการใช้พลังงานให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 2. ด้านการขาย และการตลาด (Sales and Marketing) คือ เน้นในทาง
สร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว (Timing) เช่น การสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านระบบ “Web sales” รวมทัง้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบ
สถานะการขนส่งสินค้าผ่านทาง Internet (GPS)
ด้านจุดอ่อนจุดแข่ง SWOT Analysis
ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product)
- จุดอ่อนในด้านผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับ SCG และ TPI Product line ของ
ปูนซีเมนต์นครหลวงอาจจะยังมีไม่กว้างเท่ากับคู่แข่งขันในตลาด แต่ทงั ้ นี้บริษทั ก็ได้มกี ารพัฒนา
สินค้า หรือ Product line เพิม่ มากขึน้ เช่นการพัฒนาปูนมอร์ต้า ก่อฉาบสําเร็จ ปูนก่อฉาบ
เฉพาะอิฐมวลเบา รวมทัง้ ปูนฉาบบาง เป็นต้น
ด้านราคาสิ นค้า (Price)
- เมื่อเปรียบเทียบแบรนด์ปูนอินทรี และปูนเสือ หรือช้าง ของSCG, และ TPI ใน
ตลาดทัง้ ในเรื่องของคุณภาพ และราคาสินค้า ด้านราคาปูนอินทรี กับ SCG อยู่ในระดับที่ไม่
ต่างกัน แต่ TPI จะเป็ นภาพของราคาตํ่า ส่วนทางด้านคุณภาพ ในมุมของผู้ผลิต SCCC และ
SCG จะอยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่า TPI แต่ในมุมของผูบ้ ริโภครายย่อย อาจจะมองไม่ต่างกันมากนัก แต่
จะมองว่า SCG เป็ นที่ 1
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
- แนวทางในการพัฒนาร้านค้าของปูนซีเมนต์นครหลวง มีแนวทาง และการพัฒนา
รวมถึงกลยุทธ์ในการขยายไปยัง Modern Trade แต่จะไม่ใช่ในรูปแบบเดียวกับปูนซีเมนต์ หรือ
ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท แต่จะเน้นการขยายไปยัง Modern Trade ทีม่ อี ยู่ในตลาด เช่น โฮรโปร
โฮมเวิรค์ ไทวัสดุ โกลบอลเฮ้าส์ ฯลฯ เพื่อครอบคลุม และความสะดวกในการหาซื้อสินค้าของ
ลูก ค้ามากยิง่ ขึ้น รวมถึง การพัฒนาร้านค้าตัว แทนจําหน่ ายที่มอี ยู่เ ดิม ให้เ ป็ นรูปแบบ และมี
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มาตรฐานมากยิง่ เช่น การทําโครงการปรับปรุงร้านค้าตัวแทนจําหน่ าย หรือ “อินทรี ซุปเปอร์
โปร”
ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทั ฯ จะเน้นลักษณะของการจัดกิจกรรม
อย่างสมํ่าเสมอ มีการสร้างแคมเปญเพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจซือ้ เพื่อเป็ นการดึงดูด และจูง
ใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มาซือ้ สินค้ากับทางบริษทั โดยรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการขายจะ
มีการทําโปรโมชันทั
่ ง้ Trade Promotoion และ Consumer Promotion
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด
- การสื่อสารทางการตลาดทางด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) นัน้
บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง ได้มุ่งเน้นในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคม
ห่วงใยสิง่ แวดล้อม ชุมชน และสังคมไทย โดยมีการนํ าภาพกิจกรรมบางส่วนนํ าเสนอผ่านเว็ป
ไซด์ และทาง Face Book ของบริษทั ฯ รวมถึงการออกทางสื่อทีว ี
กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ยังให้ความสําคัญกับผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้อง
โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นการยอมรับและไว้วางใจซึง่ กันและกัน โดยบริษทั ฯ
มุ่งที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ให้แก่ พนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานที่
ประกอบการของบริษทั ฯ ทางบริษทั ได้ทาํ กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม พร้อมกับการสร้างแบรนด์
ของตัว สิน ค้า อีก ทัง้ ยัง ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ทางด้า นคอร์ป อเรทอิม เมจ ซึ่ง เน้ น ในเรื่อ งCSR
(Corporate Social Responsibility)
ปจั จุบนั กิจกรรรมเพื่อสังคมของบริษทั ปูนซิแมนต์นครหลวง มี 6 ด้านหลักๆ คือ 1.
ด้านการดําเนินการทางธุรกิจ 2. ด้านการจ้างงาน 3. ด้านอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน 4. การมีส่วนร่วมกับชุมชน 5. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและผูจ้ ดั หา และ 6. การกํากับดูแล
และการรายงานผล
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- การจัดประกวดและแข่งขันยกระดับฝีมอื เยาวชนและช่างก่อสร้างทัวประเทศ
่
ปูนซีเมนต์นครหลวง มุ่งหวังว่าจัดการประกวดและแข่งขันยกระดับฝี มอื เยาวชนและ
ช่า งก่ อ สร้างทัว่ ประเทศ จะเป็ น การกระตุ้ น การยกระดับ ฝี ม ือ จึง สนั บ สนุ น อย่ า งจริง จัง และ
ต่อเนื่องกับหน่ วยงานราชการต่างๆ ในระดับภูมภิ าคและส่วนกลางในการจัดประกวดแข่งขันโดย
จะจัดทําให้เป็ นประจําทุกปี
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ด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง จํ า กัด (มหาชน) ถือ เป็ น พัน ธกิจ ที่ จ ะพัฒ นาการ
ดําเนินการด้านสิง่ แวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดภาพพจน์ในแง่บวกกับธุรกิจ
นโยบายด้านสิ่ง แวดล้อ มของเราประกอบด้ว ยเสาหลัก 4 ประการ โดยมีห ลัก การ
กําหนดไว้ในแต่ละเสาหลักเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้ 1. ระบบการจัดการ 2. การใช้
ทรัพยากร 3. ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม 4. ความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
จึงทําให้บริษทั ฯ ได้รบั เครื่องหมาย ฉลากคาร์บอน จากสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และ
องค์ ก ารบริห ารจัด การก๊ า ซเรือ นกระจก สํ า หรับ สิน ค้า กลุ่ ม ปูน ซีเ มนต์ ที่ส ามารถลดการ
ปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ 10 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา นับเป็ นการ
ยืนยันถึงเจตนารมย์ของปูนอินทรีในการร่วมลดโลกร้อนและดูแลสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง ยังได้กล่าวสรุปอีกว่า กล
ยุท ธ์ห ลัก ในการชิง ความได้เ ปรีย บทางการแข่ ง ขัน ของบริษัท ปูน ซีเ มนต์ น ครหลวง จํา กัด
(มหาชน) ยังคงให้ความสําคัญในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของ Brand พยายามที่จะเป็ น
“The Best in Customer Mind” ผ่านทาง Product & Service รวมทัง้ การสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ ทีเ่ ข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
3.3. การวิ เคราะห์ สรุป ประมวลผลข้อมูลตามกระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์
จากข้อมูลปฐมภูม ิ และข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ไ่ี ด้นําเสนอในหัวข้อ 2.1 รวมทัง้ แนวคิดทฤษฏี
เกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดทีไ่ ด้นําเสนอในบทที่ 2 ผูศ้ กึ ษาจึงนํ าข้อมูล
ทัง้ หลายมาสรุปประมวลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ดงั นี้
3.3.1. การวิ เคราะห์เชิ งกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
ในส่วนนี้เป็ นการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level
Analysis) และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ระดับหน่ วยธุรกิจ (Business Unit Level Analysis) ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
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การวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค (PEST Analysis)
Political

Economic

Social

Technolog

ภาพที่ 21 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค (PEST Analysis)
ทีม่ า : http://www.smiletemplates.com, 2553
ด้านการเมือง (Political Component = P)
สภาพแวดล้อมทางการเมืองในปจั จุบนั ของไทยแม้ว่าจะมีรฐั บาลที่มาจากการเลือกตัง้
แล้วก็ตาม แต่ปญั หาความขัดแย้งทางการเมืองก็ยงั คงมีให้เห็นกันอยูม่ ากมาย ไม่ว่าจะเป็ นความ
ขัดแย้งกันเองภายในรัฐบาล หรือความขัดแย้งกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ซึง่ ปญั หาเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่
เป็นต้นเหตุให้สภาพการเมืองในปจั จุบนั ขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ส่งผลต่อความเชื่อมันของผู
่
้บริโภค ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ
ทัวประเทศ
่
และในทีส่ ุดก็จะส่งผลต่อเนื่องมายังภาคอสังหาริมทรัพย์ดว้ ย ซึง่ ทัง้ หมดนี้ถอื ได้ว่า
เป็ นปจั จัยในแง่ล บต่ อธุ รกิจ แต่ ก็ยงั มีป จั จัยในแง่บวกอยู่เหมือนกัน เช่น แนวคิด ของรัฐบาล
เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการเม็กกะโปรเจ็กต์ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดนิ และทางหลวง
สายต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นปจั จัยทีส่ ามารถช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้
เติบโตขึน้ ได้ แต่สถานการณ์ ปจั จุบนั โครงการเมกพโปรเจคต่างๆก็ยงั ไม่มที ที ่าที่จะประกาศ
ออกมาให้เห็น
ด้านเศรษฐกิ จ (Economic Component = E)
สภาพเศรษฐกิจทีม่ คี วามผันผวนในปจั จุบนั ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาราคานํ้ ามัน สภาวะเงิน
เฟ้อ อัตราดอกเบีย้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบไปยังทุกส่วนของธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการเพิม่ ขึน้
ของต้นทุนก่อสร้างของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็ นผลมาจากการที่สภาพเศรษฐกิจมี
ความผันผวนดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ทําให้ผปู้ ระกอบการต้องมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ใน
การดําเนินธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั กันมากขึน้ โดยภาพรวมก็
เน้นการบริหารเพื่อลดต้นทุน
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural Component = S)
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป คือ
การลดการใช้จ่ายในสินค้าที่ฟุ่มเฟื่ อย ประกอบกับปจั จุบนั วิถชี วี ติ คนเมืองมีความเร่งรีบมากขึน้
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปลีย่ นวิถชี วี ติ ในปจั จุบนั เช่น การับข่าวสาร,
การค้นคว้าหาข้อมูล, แม้แต่ การทําธุรกิจด้านการเงิน ส่ งผลให้ธุรกิจต่ างๆ จําเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และสภาพสังคม รวมทัง้ วัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจ เช่น ใน
ด้านกฎหมายและมาตรการที่มผี ลบังคับใช้และมีอทิ ธิพลต่อการดําเนินกิจการในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ได้แก่ มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ 3 รายการ ซึ่งประกอบด้วยภาษีธุรกิจ
เฉพาะจากเดิม ที่กํ า หนดไว้ ท่ีร้อ ยละ 3.3 เหลือ ร้อ ยละ 0.1 ของยอดโอน และลดการเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และค่าจดจํานองจากเดิมร้อยละ 1
เหลือร้อยละ 0.01 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยรวมแล้วค่าใช้จา่ ยของบริษทั อสังหาริมทรัพย์ จะลดลง
ร้อยละ 4.2 ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการทีอ่ ยู่อาศัยมีกําไรเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 15-30 นอกจากนี้
ยังมีการออกพระราชบัญญัตกิ ารจัดการดูแลผลประโยชน์ ของคู่สญ
ั ญา หรือ พ.ร.บ. แอสโครว์
แอ็กเคาน์ และ พ.ร.บ.อาคารชุด โดยมาตรการทัง้ หมดนี้ได้จดั ทําขึน้ เพื่อประโยชน์ ของทัง้ สอง
ฝา่ ยเป็ นสําคัญ
ด้านเทคโนโลยี (Technological Component = T)
สภาพแวดล้อมการแข่งขันในปจั จุบนั นัน้ จะเน้นไปทีก่ ารมีเทคโนโลยีทม่ี คี วามทันสมัย
ในทุกอุตสาหกรรมไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จงึ จะต้องมีการนํ านวัตกรรมใหม่ๆ
มาใช้ในการดําเนินกิจการของตน เช่น การนํ าเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาใช้ ในการออกแบบบ้าน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ หรือแม้แต่ในส่วนของการก่อสร้างบ้านก็
ต้องมีการนํานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ จะเห็นได้ว่าการสร้าง
ความได้เ ปรีย บอย่ า งหนึ่ ง ที่จะช่ ว ยให้ธุ ร กิจ สามารถดํา รง และก้าวหน้ า อยู่ไ ด้นัน่ ก็ค ือ การมี
เทคโนโลยีทแ่ี ตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งนันเองแนวโน้
่
มการใช้ซเี มนต์เพื่อทําผนังสําเร็จรูป prefabricated concrete products , เทคโนโลยีเครื่องพ่นของผลิตภัณฑ์ปนู สําเร็จ Silo Mortar on
site ตามโครงการใหญ่ๆ ซึ่งปจั จัยสําคัญเป็ นเรื่องของการลดระยะเวลาการทํางานและความ
สะดวกในการก่ อ สร้ า ง เป็ นผลให้ ต้ น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้ า งลดลง รวมทั ง้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) การหาพลังงานทดแทน (Alternative Fuel and Raw Material - AFR)
เทคโนโลยีการผลิต-โรงงาน WHR ( Waste Heat Recovery ) เนื่องมาจากราคาวัตถุดบิ และ
เชื้อเพลิงที่มรี าคาสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์พจิ ารณา การใช้วตั ถุดบิ เชื้อเพลิง
ทดแทน Alternative Fuel and Raw Material (AFR) นอกจากนี้ในส่วนของเทคโนโลยีการผลิต
ก็มกี ารปฏิรูปความร้อนจากโรงงาน WHR (waste heat recovery )ซึ่งมีแนวโน้ มที่ผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์จะพัฒนาไปในทิศทางดังกล่าว เนื่องจากมีความห่วงใยในเรื่องของโลกร้อน การกําจัด
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ขยะจะต้องทําอย่างมีระบบ และในขณะเดียวกันจะต้องมีการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติกลับมา
ด้วย
CO2 การเพิ่ม ขึ้นของอุ ณ หภูม ิของโลก ทํา ให้เ กิด ภาวะโลกร้อ น จํา นวนก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในตลาดมีจํานวนมาก โดยเฉพาะจากรถและโรงงานอุตสาหกรรม ความ
เป็ น ไปได้ ข องรัฐ บาลก็ ค ื อ จะเน้ น ควบคุ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ ใ ห้ เ กิ ด การปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จนเกินระดับทีต่ งั ้ ให้ไว้
การจัดการขยะ และ การนํ ากลับมาใช้ใหม่ การนํ าขยะกลับมา Recycle เพื่อนํ า
กลับมาใช้อกี ครัง้ เป็ นแนวโน้มทีจ่ ะต้องทําให้เกิดขึน้ ต่อไป
การวิ เคราะห์สภาพการแข่งขัน (The Five Forces Analysis)
การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการทํากําไรหรือการแข่ง
ในอุตสาหกรรม ปจั จัยสําคัญปจั จัยหนึ่งทีก่ ําหนดศักยภาพในการทํากําไรของแต่ละอุตสาหกรรม
คือ ระดับความเข้มข้นแห่งการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ในขณะนัน้ ซึง่ ผลกําไรจะเป็ น
ตัวดึงดูด นักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในอุ ต สาหกรรมมากขึ้น แรงกดดันจากการแข่งขันจะทําให้
ความสามารถในการทํากําไรลดลงเรื่อยๆ ซึ่งลักษณะตลาดของอุ ตสาหกรรมปูนซิเมนต์นัง้ มี
ลักษณะเป็ นตลาดผู้ขายน้ อยราย (Oligopoly Market) กล่าวคือ มีหน่ วยผลิตไม่ก่รี ายที่ผลิต
สินค้าออกจําหน่ ายในตลาด สินค้าทีผ่ ลิตจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันแต่สามารถทดแทนกันกันได้
เป็ นอย่างดี ผูผ้ ลิตจําเป็นต้องสร้างความแตกต่างของสินค้า เพื่อสร้างอํานาจในการขาย การเข้า
มาสู่ธุรกิจของผู้ผลิตรายอื่นอาจเข้ามาทําได้ค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งในการ
ดําเนินนโยบายของแต่ละบริษทั ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ผลิตรายอื่นได้ โดยเฉพาะสินค้าชนิดนัน้
สามารถทดแทนกันได้ ซึง่ อาจนํ าไปสู่ งครามราคา (Price war) ทัง้ นี้ผผู้ ลิตในตลาดผูข้ ายน้อย
รายจะลดราคาตามผูข้ ายรายแรกทีล่ ดราคา แต่จะไม่ขน้ึ ราคา ถ้ามีการปรับราคขึน้
จากแนวคิดของ Michael E. Porter (2008) ความเข้มข้นแห่งการแข่งขันซึง่ เป็ นปจั จัย
ที่แท้จริงในการกําหนดศัก ยาภาพแห่ งการทํากํ าไรอุ ตสาหกรรมนัน้ ไม่ใ ช้จะมีเฉพาะคู่แ ข่งใน
อุตสาหกรรมอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ถูกกําหนดโดยแรงผลักดันจาก 5 ปจั จัย (Five Competitive
Force) ดัง ต่ อไปนี้การวิเ คราะห์การแข่ง ขันทางธุรกิจภายในอุ ตสาหกรรม (Five Forces
Analysis)
ทําให้ทราบถึงระดับความรุนแรงและศึกษาความได้เปรียบของการแข่งขัน ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมจะใช้ Model ของ Porter’s 5 Forces มาใช้ใน
การวิเคราะห์ดงั นี้
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ภาพที่ 22 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis)
ทีม่ า : Michael E. Porter, Competitive Strategy, Harvard Business, 2554
การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors)
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในปจั จุบนั มีผผู้ ลิต และจําหน่ ายหลัก
อยู่ 8 ราย เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ 2 ราย คือ บริษทั เอสซีจ ี ซิเมนต์ จํากัด (เดิม คือ บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จํากัด) และบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิต
ขนาดกลางมี 3 ราย คือ บริษทั ปูนทีพไี อโพลีน จํากัด (มหาชน), บริษทั ปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตรายเล็กอีก 3 รายคือ บริษทั เซ
เม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษทั สามัคคีซเี มนต์ จํากัด และบริษทั ภูมใิ จไทยซีเมนต์ จํากัด
ผูป้ ระกอบการรายหลัก 3 ราย ที่มกี ําลังการผลิตเป็ น 3 อันดับแรก สามารถควบคุมต้นทุนได้
ดีกว่าจะได้เปรียบมากขึน้ เนื่องจากการผลิตทีส่ ูงกว่าจุด Economy of Scale ทําให้รายใหญ่
ได้เปรียบเรือ่ งต้นทุนการผลิตกว่ารายเล็ก (การประหยัดจากการขยายการผลิต คือ เมื่อผลิตมาก
ขึน้ ทําให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลง เนื่องจากประสิทธิภาพทางเทคนิคและการจัดการดีข้นึ ซึ่งทําให้
ธุรกิจใหญ่ได้เปรียบธุรกิจเล็กในเรือ่ งต้นทุนเฉลีย่ ) ซึง่ สามารถจําแนกได้ดงั นี้
- การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ และเชือ้ เพลิง แหล่งวัตถุดบิ ทีส่ ําคัญในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ได้แก่ หินปูน และหินเซลล์ ซึง่ จะมาจากเหมืองหินที่ได้รบั การสัมปทานจากรัฐบาล
ดังนัน้ หากขนาดของโรงงานผลิตมีขนาดใหญ่ จะสามารถขอสัมปทานเหมืองหินจากรัฐบาล
และสามารถทําเหมือ งหินเอง ซึ่งต้นทุนค่ าวัตถุ ดบิ จะตํ่าลง และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันได้มากขึน้
- ด้ านเชื้ อเพลิ งในกระบวนการผลิ ตปูนซี เมนต์ จะใช้ถ่านหิน และลิกไนต์ ซึ่ง
ส่ ว นหนึ่ ง จะมาจากเหมือ งถ่ า นหินในประเทศ และอีก ส่ว นจะนํ า เข้า มาจากต่ างประเทศ ซึ่ง
แนวโน้ มของปริมาณการใช้ถ่านหิน และลิกไนต์เพิม่ สูงขึน้ มาก เนื่องจากราคานํ้ ามันที่ปรับตัว
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สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และความต้องกากรถ่านหินของอุ ตสาหกรรมในประเทศจีน, อินเดีย และ
ญี่ปุ่นที่เพิม่ สูงขึน้ มาก ส่งผลให้เกิดปญั หาขาดแคลนถ่นหินในบางช่วง ซึ่งบริษทั ปูนซีเมนต์ท่มี ี
ขนาดใหญ่ ม ีป ริม าณการใช้ ถ่ า นหิน มาก จะสามารถต่ อ รองราคากับ ผู้ข ายได้ต่ํ า กว่ า บริษัท
ปูนซีเมนต์รายเล็ก ดังนัน้ จึงเป็ นข้อจํากัดในการเข้ามาของคู่แข่งในอุตสาหกรรมทีต่ ้องเข้ามาด้วย
ขนาดที่ใหญ่เพื่อให้ต้นทุนด้านวัตถุ ดนิ และเชื้อเพลิงตํ่า ทําให้สามารถแข่งขันได้ จึงส่งผลให้
ธุรกิจจําต้องแข่งขันกันในเรื่องของต้นทุนการผลิตทีต่ ่ําลง ไม่ว่าจะเป็ นการหาพลังงานทางเลือก
ใหม่ๆอย่าง AFR และ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ คือ การแข่งขันด้านราคา
- การผลิ ต ในป จั จุ บ ั น การก่ อ ตั ้ง โรงงานผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ จ ะมี ล ั ก ษณะเป็ น
สายการผลิตโดยในแต่ละสายการผลิตจะมีขนาดแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ขนาดกําลังการผลิตของ
เตาเผาปูนซีเมนต์เป็ นหลัก โดยขนาดของเตาเผาปูนซีเมนต์โดยทัวไปจะมี
่
ขนาดตัง้ แต่กําลังการ
ผลิต 500 ตันต่อวัน ไปจนถึง 100 ตันต่ อวัน โรงงานที่มกี ําลังการผลิตมาก และสามารถสร้าง
สายการผลิตขนาดใหญ่ได้จะสามารถประหยัดค่าไฟ ซึ่งเป็ นต้นทุนหลักถึงประมาณ 20% ของ
ต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์ลงได้ ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันกับคู่แข่งขัน
ในอุ ตสาหกรรมในด้านราคาเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากลูก ค้ามีการเปรียบเทียบเรื่องราคามาก
(Price Concious) ไม่ว่าจะเป็ นโปรโมชัน่ หรือ ส่วนลดต่ างๆที่จะต้องให้กบั ลูกค้าที่เพิม่ ขึ้น
เนื่องจากต้องการแย่งตลาด Market Share จากของคู่แข่ง เพราะกําลังการผลิตยังคงมีเหลือ ซึง่
ผู้ผลิตจะต้องมีการปรับกําลังผลิตของตนให้สมดุลกับยอดการขาย เพื่อให้เกิด Efficiency &
Effective ในจุดทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะเห็นได้ว่าเมื่อ Demandจากตลาดลดลง ผูผ้ ลิตปูนก็จะลดกําลัง
การผลิตลง เช่นมีการปิดเตาเผาลง เป็นต้น
- การตลาด ในด้านต้นทุนการทําการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย และสร้างแบรนด์
โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จะเป็ นต้นทุนคงทีท่ ค่ี ่อนข้างสูง ดังนัน้ ขนาดของธุรกิจทีใ่ หญ่จงึ
มีต้นทุนค่าการตลาดต่อหน่ วยตํ่า ส่งผลต่อความาได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในอตุสา
หกรรมในด้านราคา
- การบริ หารคลังสิ นค้า และการกระจายสินค้า สําหรับผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่จะ
สามารถบริหารต้นทุนในด้านคลังสินค้า และกระจายสินค้า ได้ดกี ว่าผู้ประกอบการขนาดเล็ก
โดยการเก็บสินค้าคงคลังปูนซีเมนต์ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
- การเก็บปูนเม็ด (Clinker) จะจัดเก็บใน Clinker Silo โดยส่วนหนึ่งสําหรับเตรียม
บดเป็ นปูนซีเ มนต์ผ ง (Cement) เพื่อ จําหน่ ายในประเทศ และอีก ส่ว นสําหรับจําหน่ ายให้ก ับ
ลูกค้าต่างประเทศ โดยการขนส่งทางเรือ เนื่องจากในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ จะนําปูนเม็ด
ไปบดผสมกับวัตถุดบิ อื่นๆ เช่น แร่ยปิ ซัม่ หินปูน ซึจ่ ะทําให้น้ําหนักมากขึน้ และมีต้นทุนในการ
ขนส่งสูงขึน้ ลูกค้าต่างประเทศจึงเลือกสังซื
่ อ้ ปูนซีเมนตืเม็ด และนํ ามาบดเองภายในประเทศเป็ น
ส่วนมาก เพื่อประหยัดค่าขนส่ง ผูป้ ระกอบการรายใหญ่จะสามารถสร้างไซโลเก็บปูนเม็ดขนาด
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ใหญ่ได้ เนื่องจากมียอดขายมาก จําเป็ นต้องมีการเก็บปูนเม็ดมากกว่าผูป้ ระกอบการรายเล็ก ซึง่
ต้นทุนในการเก็บต่อหน่ วยจะตํ่ากว่าการจัดเก็บในไซโลขนาดเล็ก
- การเก็บปูนซี เมนต์ (Cement) จะจัดเก็บในไซโลสําหรับเก็บปูนซีเมนต์โดยส่วน
หนึ่งสําหรับเตรียมบรรจุลงถุง และจําหน่ ายไปยังตัวแทนจําหน่ าย และอีกส่วนหนึ่งจะจัดส่งให้
ลูกค้าเป็ น Bulk Cement เช่น การขนส่งทางเรือเพื่อจําหน่ ายไปยังต่างประเทศ และการขนส่ง
ทางรถ แลรถไฟเป็ น Bulk Cement ไปยังศูนย์จา่ ยปูนซีเมนต์ตามภูมภิ าคต่างในประเทศ โดยจะ
มี ต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง ตํ่ า กว่ า การบรรจุ เ ป็ น ปู น ซี เ มนต์ ถุ ง และจํ า หน่ ายไปทัว่ ประเทศ ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการรายเล็กอาจไม่สามารถตัง้ ศูนย์จา่ ยปูนซีเมนต์ได้ เนื่องจากไม่มยี อดขายมากพอ ที่
จะคุม้ ต่อการลงทุนตัง้ ศูนย์จา่ ยปูนซีเมนต์
- การเก็บปูนซี เมนต์ ถงุ จะบรรจุปูนซีเ มนต์ ล งในถุ ง และเก็บในคลัง สิน ค้า ซึ่ง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ส ามารถสร้างคลัง สินค้าขนาดใหญ่ และมีต้นทุนการจัด เก็บที่ต่ํากว่า
ผู้ประกอบการรายเล็กที่มคี ลังสินค้าขนาดเล็กกว่า เนื่องจากไม่มยี อดขายเพียงพอจึงไม่คุ้มใน
การสร้า งคลัง สินค้า ขนาดใหญ่ และการลงทุ นในกระบบการจัด เก็บสิน ค้า และจ่า ยสิน ค้า ที
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง
การคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrants)
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง และKnow
How ทีม่ ากทําให้การจะก้าวเข้ามาแข่งขันของผูผ้ ลิตรายใหม่ทําได้ยาก ( Barrier to Entry of
New Entrants)
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจึงต้องมีฐานะทางการเงินทีม่ นคง
ั ่ เพราะมีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนใน
การดํา เนินงานสูง เช่น ปจั จัยการผลิต บุ ค ลากรในการดํา เนิ นงาน ระยะเวลาในการคืนทุ น
รวมถึงต้องมีการขยายช่องทางการตลาดที่กว้างขวาง ฯลฯ ทําให้เป็ นอุปสรรคอย่างยิง่ สําหรับ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ทจ่ี ะเข้าสู่ตลาด ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจผูผ้ ลิตบางรายจึงประสบปญั หาทาง
การเงิน และต้องมีการร่วมทุนกับต่างชาติ เพื่อให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้
การคุมคามจากสิ นค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ (Threat of Substitute Products)
เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็ นสินค้าพื้นฐานของการก่อสร้าง ในขณะที่สนิ ค้าทดแทนอย่าง
“เหล็ก” ก็มรี าคาทีส่ ูงกว่า เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม การคุกคามจากสินค้าทีใ่ ช้ทดแทนกันได้จงึ
ยังไม่ค่อยมีให้เห็น Slow of Substitute Rate
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อํานาจในการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
แบ่งพิจารณา เป็ น 2 กลุ่ม
- กลุ่ ม ผู้ผ ลิต คอนกรีต / แผ่ น พื้น ได้แ ก่ ลู ก ค้า รายหลัก ที่บ ริโ ภคปูน ซีเ มนต์ เ ป็ น
จํานวนมากเพื่อในอุตสาหกรรม
- กลุ่มร้านค้าตัวแทนจําหน่ าย ( Dealer Network ) ซึง่ ต้องแข่งขันกับร้าน Modern
Trade อย่าง Home Pro, Home Work, ไทวัสดุ รวมถึงซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท
ลูกค้ามีการต่อรองราคามากขึน้ เนื่องจาก Market Size ทีห่ ดตัวทําให้กจิ การต้อง
แข่งขันราคากัน และเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมอุตสาหกรรมนี้ ผู้ซ้อื จะมีอํานาจในการต่อรองสูง
ลูกค้าสามารถเปลีย่ นแบรนด์ได้ทนั ที เนื่องจากต้นทุนในการเปลีย่ นแบรนด์ต่ ํา(switching cost
ตํ่า )ทําให้อํานาจต่อรองตกเป็ นของผูซ้ อ้ื ( Low Bargaining Power of Buyers)
อํานาจในการต่อรองของผูข้ ายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
เนื่องจากธุรกิจปูนซีเมนต์จะต้องใช้กําลังการผลิตขนาดใหญ่ ใช้วตั ถุดบิ เป็ นจํานวน
มาก ทําให้ผผู้ ลิตปูนซีเมนต์มอี ํานาจในการต่อรองกับผูข้ ายวัตถุดบิ (High Bargaining Power
of Suppliers) สูงมากเช่นกัน โดยเฉพาะในสินค้าเชือ้ เพลิงพลังงานอย่าง ถ่านหิน ลิกไนต์ และ
นํ้ามัน สินค้าเหล่านี้จะมีการต่อรองราคาไว้ล่วงหน้าเป็นปี
การวิ เ คราะห์ ก ารวางตํา แหน่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (Segmentation
Positioning - STP) และการวิ เคราะห์ 3 C’s

Target

and

การวิ เคราะห์ STP ประกอบด้วย
Segmentation คือ ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มธุรกิจปูนซิเมนต์ในส่วนของปูนซิเมนต์ผง
(Bulk Cement) และปูนซิเมนต์ถุง (Bag Cement) มีส่วนแบ่งทางการตลาด อยูท่ ่ี 30%
Targeting คือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด หรือ ลูกค้าทีค่ าดหวังในอนาคต จากการ
ให้สมั ภาษณ์ของผูบ้ ริหารของบริษทั วางแผนรุกตลาดอย่างต่อเนื่องโดยการ ออกผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่
ในกลุ่มธุรกิจปูนซิเมนต์ อีก 10 รายการ
Positioning ตําแหน่ งทางการตลาดของบริษทั สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจซิเมนต์
คือเป็ นผูน้ ําในตลาด ทางด้านปูนซิเมนต์อย่างครบวงจร
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การวิ เคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
จากการที่ไ ด้ ส ัม ภาษณ์ ผู้ บ ริห ารและข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการค้น หาข้อ มู ล ในเว็บ ไซท์
สามารถสรุปได้ดงั นี้
ระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strenghts) หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็ นผลมาจากปจั จัยภายใน
เป็นข้อดีทเ่ี กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมภายบริษทั มีดงั นี้
S1. บริษัทฯ มีโรงงานที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งวัตถุ ดบิ และสามารถใช้งานได้ใ น
อนาคตกว่า 50 ปี
S2. บริษทั ฯ มีการพัฒนาพลังงานทางเลือก (Alternative fuel) ในการกระบวนการ
ผลิตทีช่ ่วยให้บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนการซือ้ เชือ้ เพลิงได้
S3. บริษทั ฯ มีการใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนําพลังงาน
ความร้อนที่เหลือจากการเผาปูนซีเมนต์กลับมาใช้อีกครัง้ ในกระบวนการผลิต ทําให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน รวมทัง้ ทําให้ความร้อนทีป่ ล่อยในอากาศลดลง
S4. มีการก่อตัง้ ทีย่ าวนานมากกว่า 40 ปี และมีเครือข่ายร้านค้าตัวแทนจําหน่ ายที่
แข็งแกร่ง
S5. มีการร่วมทุนกับบริษทั โฮลซิม (Holcim) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมี
ความชํานาญทางด้านปูนซีเมนต์ และมีเครือขายทัวโลก
่
S6. บริษทั มีการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAP) เข้ามาใช้ภายในองค์กร เพื่อความ
รวดเร็วในการได้รบั ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ช่วยเสริมกระบวนการปฏิบตั งิ านให้สามารถ
รับทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั
จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด้อย หรือจุดอ่น ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยภายใน
เป็นปญั หา หรือข้อบกพร่องทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษทั ดังนี้
W1. Brand Equity index ที่ต่ําห่างจากคู่แข่งอย่างซีเมนต์ไทย โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพ ฯ
W2. เป็ น Follower ในตลาดซีเมนต์ เนื่องจากภาพลักษณ์ของแบรนด์ Insee ยังไม่
โดดเด่น จนเป็ นตัวเลือกอันดับหนึ่ง (First Choice)ในใจลูกค้า จึงทําให้ภาพลักษณ์ทงั ้ ราคาและ
คุณภาพอยูใ่ นสภาวะเป็ นผูต้ าม จากบริษทั ซีเมนต์ไทย
W3. มีรา้ นค้าตัวแทนจําหน่ ายบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงยังไม่มปี ระสิทธิภาพมาก
เมื่อเทียบกับผู้นําตลาดอย่างบริษทั ซีเมนต์ไทย ทัง้ นี้เนื่องมาจาก บริษัทมีผลิตภัณฑ์(Product

90

Line)น้อย และไม่หลากหลาย หรือครบวงจร ต่างจากคู่แข่งรายใหญ่ทม่ี ผี ลิตภัณฑ์ก่อสร้างทีค่ รบ
วงจร จึงทําให้อํานาจการต่อรองกับลูกค้าร้านค้าตัวแทนจําหน่ายตํ่า
W4. ลูกค้ารับรูเ้ หมือนว่าเป็นบริษทั ต่างชาติ ( Foreign company )
W5. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลในส่วนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ยังมีน้อย และไม่สมํ่าเสมอ
W6. การถ่ายทอดความรู้ และการการอบรมพัฒนาทักษะยังน้ อย ทําให้ความรูห้ รือ
ประสบทีม่ อี ยูใ่ นองค์ตดิ อยูก่ บั เฉพาะตัวบุคคลเท่านัน้
โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจั จัยภายนอก เป็ นผลจาก
การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษทั เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร
โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโ่ อกาสนัน้ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีดงั นี้
O1. รัฐบาลประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยเข็มแข็ง โดยเริม่
เบิกจ่ายงบประมาณในปี 2553 คาดว่าภาคเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวมากขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีโอกาสในเติบโตได้มากขึน้
O2. รัฐบานมีนโยบายสนับสนุนด้านการใช้พลังงาน และวัตถุดบิ ทดแทน
O3 . แนวโน้มเรือ่ งการตื่นตัวทางด้านสิง่ แวดล้อมกําลังมาแรง
O4. ปจั จุบนั มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยซึง่ ช่องทางการสื่อสารที่ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าทีเ่ ข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยง่าย
อุปสรรค (Threat) หมายถึง อุปสรรค ซึง่ เกิดจากปจั จัยนอก เป็ นข้อจํากัดทีเ่ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม
ขจัดอุปสรรค์ต่างๆ มีดงั นี้
T1. สภาพการเมืองไม่มนคง
ั ่ ขาดเสถียรภาพของรัฐบาล ส่งผลให้ผบู้ ริโภคขาดความ
มันใจ
่ โครงการก่อสร้างทัวไป
่ รวมถึงโครงการสาธารณู ปโภคขนาดใหญ่ของประเทศถูกเลื่อน
ออกไป
T2. แนวโน้ มราคาเชื้อ เพลิง พลังงาน เช่น นํ้ ามัน ถ่ านหิน และลิกไนต์ ที่ปรับตัว
สูงขึน้ ทําให้ยากต่อการควบคุมต้นทุนสินค้าทีแ่ ท้จริง
T3. ค่าเงินบาททีแ่ ข็งตัวทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง เนื่องจากบริษทั ฯ มี
การส่งออกปูนเม็ดไปยังต่างประเทศ อัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็นปจั จัยสําคัญในการดําเนินการ
T4. ตลาดส่งออกมีการแข่งขันสูง เนื่องจากประเทศจีนซึง่ เป็ นคู่แข่งทีส่ ําคัญพยายาม
มุ่งเน้ นการลดต้นทุนในการผลิต และเพิม่ คุณภาพของสินค้ามากขึน้ เพื่อรักษาความสามารถใน
การแข่งขัน
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ระดับธุรกิ จ (ธุรกิ จปูนซิ เมนต์)
จุดแข็ง (Strenghts) หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็ นผลมาจากปจั จัยภายใน
เป็นข้อดีทเ่ี กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมภายบริษทั มีดงั นี้
S1. การจัด ตัง้ แผนกวิศวกร ที่ใ ห้ข้อ มูล ทางเทคนิคที่แ ข็งแกร่ง ด้ว ยทีมแก้ปญั หา
(Solution Team) โดยเฉพาะในแผนก วิศวกรของปูนซีเมนต์ผง
S2. มีพนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์ และมีความชํานาญอยู่เป็ นจํานวนมาก ซึง่ อายุงาน
เฉลีย่ ของพนักงานอยูท่ ่ี 11-15 ปี
S3 ช่องทางการจัดจําหน่ าย มีการจําหน่ ายสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ ายของบริษทั ที่ม ี
อยูป่ ระมาณ 400 ราย ครอบคลุมทัวประเทศ
่
S4. นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAP) เข้ามาใช้ภายในองค์กร เพื่อความรวดเร็วใน
การได้รบั ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ช่วยเสริมกระบวนการปฏิบตั งิ านให้สามารถรับทราบ
ข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั
จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด้วย หรือจุดอ่น ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยภายใน
เป็นปญั หา หรือข้อบกพร่องทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษทั ดังนี้
W1 : อัตราการให้ผลตอบแทนไปยังคู่คา้ ทางธุรกิจยังตํ่าเมือ่ เทียบกับคู่แข่ง
W2. ความหลากหลายของสินค้า ยังมีน้อยกว่าเมือ่ เทียบกับคู่แข่งในตลาด
โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจั จัยภายนอก เป็ นผลจาก
การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษทั เอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการ ดํานเนงานขององค์กร
โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโ่ อกาสนัน้ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีดงั นี้
O1. ปจั จุบนั มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย ซึ่งช่องทางการสื่อสารที่ ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าทีเ่ ข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยง่าย
O2. บริษทั ได้มกี ารพัฒนานววัตกรรมในการผลิต เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
และสอดคลัองกับนโยบายของภาครัฐ
O3. การทํา CSR ทําให้สนิ ค้าเพิม่ ความน่าเชื่อถือ
อุปสรรค (Threat) หมายถึง อุปสรรค ซึง่ เกิดจากปจั จัยนอก เป็ นข้อจํากัดทีเ่ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม
ขจัดอุปสรรค์ต่างๆ มีดงั นี้
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T1. แนวโน้ มราคาเชื้อเพลิงพลังงาน เช่น นํ้ ามัน ถ่านหิน และลิกไนต์ ทีป่ รับตัว
สูงขึน้ ทําให้ยากต่อการควบคุมต้นทุนสินค้าทีแ่ ท้จริง
T2. ค่าเงินบาททีแ่ ข็งตัวทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง เนื่องจากบริษทั ฯ มี
การส่งออกปูนเม็ดไปยังต่างประเทศ อัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็นปจั จัยสําคัญในการดําเนินการ
T3. ตลาดส่งออกมีการแข่งขันสูง เนื่องจากประเทศจีนซึง่ เป็ นคู่แข่งทีส่ ําคัญพยายาม
มุ่งเน้ นการลดต้นทุนในการผลิต และเพิม่ คุณภาพของสินค้ามากขึน้ เพื่อรักษาความสามารถใน
การแข่งขัน
ระดับฟังก์ชนั ่ (ผลิ ตภัณฑ์ปนู ผง Bulk Cement และปูนถุง Bab Cement)
จุดแข็ง (Strenghts) หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยภายใน เป็ น
ข้อดีทเ่ี กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมภายบริษทั มีดงั นี้
S1. ตราสินค้าเป็ นที่รู้จกั และได้รบั การยอมรับจากลูก ค้าว่าเป็ นสินค้าที่ด ีและมี
คุณภาพ
S2. การมีระบบการควบคุมสินค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (SAP) ทําให้ สามารถทราบความ
ต้องการของลูกค้า และ สามารถควบคุมสต็อกทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด้วย หรือจุดอ่น ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยภายใน
เป็นปญั หา หรือข้อบกพร่องทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษทั ดังนี้
W1. การสื่อสารทางการตลาด มุ่งเน้ นไปที่ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้มุ่งเน้น เรื่องเทคโนโลยี
การผลิตที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
เป็นการยืนยันถึงเจตนารมย์ของปูนอินทรีในการร่วมลดโลกร้อน และดูแลสิง่ แวดล้อม
W2. ความหลากหลายของสินค้า ยังมีน้อยกว่าเมือ่ เทียบกับคู่แข่งในตลาด
โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจั จัยภายนอก เป็ นผลจาก
การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษทั เอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร
โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโ่ อกาสนัน้ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีดงั นี้
O1. ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด มีหลายช่องทางทีส่ ามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภค
เป้าหมาย และอยูใ่ นวงกว้าง เช่น Social Media อย่างเช่น Facebook เป็ นต้น
O2. ซอฟท์แวร์ต่างๆทีส่ นับสนุ นในเรื่องของการให้ขอ้ มูลข่าวสารระหว่าง บริษทั ไป
ยัง Supplier (B2B) และ ระหว่างบริษทั ไปยังลูกค้า (B2C) มีมากกว่าแต่ก่อน
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อุปสรรค (Threat) หมายถึง อุปสรรค ซึง่ เกิดจากปจั จัยนอก เป็ นข้อจํากัดทีเ่ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม
ขจัดอุปสรรค์ต่างๆ มีดงั นี้
T1. รัฐบาลยังไม่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลอย่างจริงจัง เกี่ยวกับการใช้พลังงาน และ
วัตถุดบิ ทดแทน
T2. ความต้องการของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ บริษทั ฯ จําเป็ นต้อง
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และสินค้ามีวงจรชีวติ สัน้ ขึน้ และต้องมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึน้ ดังนัน้ การบริหาร
สต็อกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และรวดเร็วจึงเป็นสิง่ จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจในปจั จุบนั
การวิ เคราะห์ “3Cs” (Customer, Competitors, Company)
ลูกค้า (Customer) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั 2 กลุ่มหลัก
1. กลุ่มลูกค้า B2C คือการจําหน่ายตรงให้กบั ผูใ้ ช้งานขัน้ สุดท้าย ได้แก่
- กลุ่มผู้รบั เหมาก่อสร้าง ผู้รบั เหมาก่ อสร้างรายเล็กและรายใหญ่ ซึ่งมีอํานาจใน
การตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต์ เนื่องมาจากเจ้าของสิง่ ปลูกสร้าง เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการ
กําหนดเพียงแค่ค วามต้องการใช้งานในภาพรวม ไม่ได้ระบุแบรนด์ของปูนซีเ มนต์ท่จี ะใช้ใ น
โครงการ อํานาจการตัดสินค้าจึงอยูท่ ผ่ี รู้ บั เหมาก่อสร้าง
- เจ้า ของสิ่ง ปลูก ค้า สร้า ง หรือ เจ้าโครงการ ได้แ ก่ เจ้าของบ้าน หรือ เจ้างของ
โครงการต่างๆ ซึง่ ระบุแบรนด์ของปูนซีเมนต์ทจ่ี ะเลือกใช้ในโครงการ โดยอาจเป็ นผูซ้ อ้ื เอง หรือ
กําหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างเป็ นผูซ้ อ้ื
- หน่ วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่ วยงานภาครัฐที่รบั ผิดชอบในกโครงการตก่ อสร้าง
ต่ างๆ ซึ่ง อาจจะกําหนดแบรนด์ของปูนซีเ มนต์ ท่จี ะใช้ใ นโครงการ และทําการประมูล สังซื
่ ้อ
ปูนซีเมนต์ทจ่ี ะใช้ตงั ้ แต่เริม่ โครงการ
2. กลุ่มลูกค้า B2B คือการจําหน่ายให้กบั ร้านค้า หรือองค์กร ได้แก่
- ผู้ผลิตและจําหน่ ายปูนซีเมนต์ ได้แก่ ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในต่ างประเทศ ที่มกี ําลัง
การผลิต ไม่ เ พีย งพอกับ ความต้ อ งการ หรือ ผู้ จํ า หน่ า ยปู น ซีเ มนต์ ใ นบางประเทศซึ่ง ไม่ ม ี
สายการผลิต จึงต้องนําเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศไปจําหน่ายในประเทศของตน
ปจั จัยที่สําคัญทีจ่ ะทําให้ลูกค้าเข้ามาซือ้ สินค้า คือการที่ทางบริษทั ได้ทําการ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์เ กี่ยวกับสินค้า และจุดเด่นที่ว่าเป็ นสินค้าที่ม กี ระบวนการผลิต ที่ทนั สมัย เมื่อ
ลูกค้านําไปใช้แล้วรูส้ กึ ว่ามีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
คู่แข่ง (Competition) คู่แข่งทีเ่ ป็นรายใหญ่ ปจั จุบนั มีเพียง 1 บริษทั คือ บริษทั เอส ซี
จี ซิเมนต์ จํากัด หรือ SCG ในเครือ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ฯ ที่
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ดําเนิ นกิจธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุ ก่อสร้างครบวงจร และมีธุ รกิจหลัก คือ ปูนซิเ มนต์ เช่ นเดียวกับ
บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง ด้วยทรัพยากรบุค คล และเงินทุ น รวมทัง้ ความสามารถในการ
แข่งขัน และประสบการณ์ในการเป็ นผู้ผลิตรายปูนซิเมนต์มากว่า 40 ปี ทําให้ยงั สามารถครอง
ส่วนแบ่งตลาดอันดับสองได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในธุรกิจปูนซิเมนต์จะมีการแข่งขันที่รุนแรงมา
โดยตลอด
องค์กรธุรกิจ (Corporation) ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทวโลก
ั่
ต่างให้การยอมรับ
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ว่ามีเตาเผาปูนทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก ถือได้ว่า
เป็ นโรงงานผลิต ปูนซีเมนต์ท่ที นั สมัยที่สุ ดแห่ งหนึ่ งของโลก โดยการใช้เ ทคโนโลยีในการนํ า
พลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ลดต้นทุนการผลิตในการใช้กระแสไฟฟ้า สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้เชือ้ เพลิงธรรมชาติทวไป
ั ่ จําพวกถ่านหิน และแร่ลกิ ไนต์
ให้น้อยลง
การนําเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้น้ี เป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม
ทีท่ นั สมัย โดยเป็ นไปตามหลักการในการจัดทําระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม หรือ ISO 14001
ของบริ ษั ท ฯ ภายใต้ ห ลั ก การในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอย่ า งยั ง่ ยื น (Sustainable
Development) ซึง่ ทางบริษทั ยังไม่หยุดเพียงแค่น้ี ยังพยายามทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิม่ อีก 10
รายการ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
3.3.2.การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
ในการกําหนดกลยุทธ์ผศู้ กึ ษาได้นําผลการวิเคราะห์ SWOT มาประมวลผลเป็ นการ
กําหนด TOWS Matrix
ในการกําหนดแนวทางเลือกกลยุทธ์ในการศึกษานี้ จะใช้เครื่องมือ สําหรับกําหนดกล
ยุทธ์ คือ การใช้เ ครื่อ งมือ TOWS Matrix เข้ามากําหนดกลยุทธ์ทางเลือ กต่ างๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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การกําหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix – ระดับองค์กร
ตารางที่ 5 การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยใช้ TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strenghts)
จุดอ่อน (Weaknesses)
Internal Factor

External Factor

โอกาส (Opportunites)

O1. รัฐบาลประกาศนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านโครงการไทยเข็มแข็ง โดย
เริม่ เบิกจ่ายงบประมาณในปี 2553 คาด
ว่าภาคเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวมาก
ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีโอกาสในเติบโต
ได้มากขึน้
O2. รัฐบานมีนโยบายสนับสนุ นด้าน
การใช้พลังงาน และวัตถุดบิ ทดแทน

S1. บริษทั ฯ มีโรงงานทีต่ งั ้ อยู่ในพื้นที่
ใกล้แหล่งวัตถุดบิ และสามารถใช้งานได้
ในอนาคตกว่า 50 ปี
S2. บริษัทฯ มีก ารพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก (Alternative fuel) ในการ
กระบวนการผลิ ต ที่ ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถลดต้นทุนการซื้อเชือ้ เพลิงได้
S3. บริษทั ฯ มีการใช้พลังงานในการ
ผลิตอย่างมีประสิท ธิภาพ โดยมีการนํ า
พลังงานความร้อ นที่เหลือ จากการเผา
ปู น ซี เ ม น ต์ ก ลั บ ม า ใ ช้ อี ก ค รั ้ ง ใ น
กระบวนการผลิต ทําให้เกิดการประหยัด
พลังงาน รวมทัง้ ทําให้ความร้อนทีป่ ล่อ
S4. มีการก่อตัง้ ที่ยาวนานมากกว่า 40
ปี แล ะ มี เ ค รื อ ข่ า ย ร้ า น ค้ า ตั ว แท น
จําหน่ ายทีแ่ ข็งแกร่งยในอากาศลดลง
S5. มีการร่วมทุนกับบริษัท โฮลซิม
(Holcim) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ซึ่ง มีค วามชํ า นาญทางด้า นปูน ซีเ มนต์
และมีเครือขายทัวโลก
่
S6.
บริษัท มีก ารนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SAP) เข้ามาใช้ภ ายใน
องค์กร เพื่อ ความรวดเร็ว ในการได้ร ับ
ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ช่วยเสริม
กระบวนการปฏิ บ ัติ ง านให้ ส ามารถ
รับทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั

W1. Brand Equity index ทีต่ ่ําห่างจาก
คู่แ ข่ง อย่ า งซีเมนต์ ไ ทย โดยเฉพาะใน
เขตกรุงเทพ ฯ
W2. เป็ น Follower ในตลาดซีเมนต์
เนื่องจากภาพลักษณ์ของแบรนด์ Insee
ยัง ไม่ โ ดดเด่ น จนเป็ น ตัว เลือ กอัน ดับ
หนึ่ง (First Choice)ในใจลูกค้า จึงทําให้
ภาพลักษณ์ ทงั ้ ราคาและคุณภาพอยู่ใน
สภาวะเป็ นผูต้ าม จากบริษทั ซีเมนต์ไทย
W3. มีรา้ นค้าตัวแทนจําหน่ ายบริษัท
ปู น ซี เ ม น ต์ น ค ร ห ล ว ง ยั ง ไ ม่ มี
ประสิท ธิภ าพมาก เมื่อ เทีย บกับ ผู้ นํ า
ตลาดอย่ า งบริ ษั ท ซี เ มนต์ ไ ทย ทั ง้ นี้
เ นื่ อ ง ม า จ า ก บ ริ ษั ท มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Line)น้อย และไม่หลากหลาย
หรือครบวงจร ต่ างจากคู่แข่งรายใหญ่ ท่ี
มีผ ลิต ภัณฑ์ก่ อ สร้างที่ค รบวงจร จึงทํา
ให้อํ า นาจการต่ อ รองกับ ลู ก ค้ า ร้า นค้ า
ตัวแทนจําหน่ ายตํ่า
W4. ลูกค้ารับรู้เหมือนว่าเป็ นบริษัท
ต่างชาติ ( Foreign company )
W5. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
ข้อ มูล ในส่ว นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ยังมีน้อย และไม่สมํ่าเสมอ
W6. การถ่ายทอดความรู้ และการการ
อบรมพัฒนาทักษะยังน้อย ทําให้ความรู้
หรื อ ประสบที่ ม ี อ ยู่ ใ นองค์ ติ ด อยู่ ก ั บ
เฉพาะตัวบุคคลเท่านัน้

SO.

WO.

(S1,S2,S3 + O1,O2,O3)
กลยุทธ์การเจริ ญเติ บโต-กลยุทธ์การ
ก ร ะ จ า ย ธุ ร กิ จ แ บ บ เ ก า ะ ก ลุ่ ม
(Concentric Diversification)
- พัฒนาผลิต ภัณฑ์ในสายการผลิต ที่
ลดการส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะสินค้าใหม่ทจ่ี ะออกเพิม่ อีก 10
รายการ

(W1,W2,W3,W4,W5,W6 +
O1,O2,O3,O4)
กลยุ ท ธ์ ก ารรัก ษาเสถี ย รภาพ-กล
ยุทธ์การทํากําไร
- ทํ า การปรับ โครงสร้ า งในส่ ว นของ
ฝ่ายประชาสัม พัน ธ์ เพื่อ ลดค่ าใช้จ่ายที่
ซํ้ า ซ้ อ นเพื่ อ ให้ ส่ื อ สารไปในทิ ศ ทาง
เดี ย วกั น และเป็ นศู น ย์ ก ลางในการ
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เชือ่ มโยงระหว่างฝ่ายขายและการตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย
ทีไ่ ม่จําเป็ น และซํ้าซ้อนออกไป รวมทัง้
ป รั บ ใ ห้ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ มี
ประสิท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้น โดยทํ า การ
ประเมินสถานการณ์เป็ นระยะ

O3 . แนวโน้มเรื่องการตื่นตัวทางด้าน
สิง่ แวดล้อมกําลังมาแรง
O4. ปจั จุบนั มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยซึ่งช่องทางการสื่อสารที่ช่วยใน
การประชาสัม พัน ธ์ ส ิน ค้าที่เ ข้าถึงกลุ่ ม
ลูกค้าได้โดยง่าย

อุปสรรค (Threat)

ST.

T1.
สภาพการเมือ งไม่ม ั ่นคง ขาด
(S1,S2,S3, + T1,T2,T3,T4)
เสถียรภาพของรัฐบาล ส่งผลให้ผบู้ ริโภค - ควบคุ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต โดยการ
ขาดความมันใจ
่ โครงการก่อสร้างทัวไป
่
พัฒนาการใช้พลังทดแทนให้มากขึน้
รวมถึง โครงการสาธารณู ป โภคขนาด
ใหญ่ของประเทศถูกเลือ่ นออกไป
T2. แนวโน้มราคาเชื้อเพลิงพลังงาน
เช่ น นํ้ า มัน ถ่ า นหิน และลิก ไนต์ ที่
ปรับตัว สูงขึ้น ทําให้ย ากต่ อการควบคุ ม
ต้นทุนสินค้าทีแ่ ท้จริง
T3.
ค่ า เงิ น บาทที่ แ ข็ ง ตั ว ทํ า ให้
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ลดลง
เนื่องจากบริษัทฯ มีก ารส่งออกปูนเม็ด
ไปยังต่ างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนจึง
เป็นปจั จัยสําคัญในการดําเนินการ
T4.
ตลาดส่ งออกมีก ารแข่งขัน สูง
เนื่ อ งจากประเทศจีน ซึ่ ง เป็ น คู่ แ ข่ ง ที่
สําคัญพยายามมุ่งเน้ น การลดต้นทุนใน
การผลิต และเพิ่ม คุ ณ ภาพของสิน ค้า
มากขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการ
แข่งขัน

WT.
(W6 + T2,T3,T4 )
กลยุทธ์การตัดทอน-ลดการลงทุน
- ลดการส่ ง ออกสิน ค้า เพื่อ จํ า หน่ า ย
ต่ า งประเทศ และทํ า การเน้ น การทํ า
ตลาดภายในประเทศให้มากขึน้
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การกําหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix – ระดับธุรกิ จ (กลุ่มธุรกิจปูนซิเมนต์)
ตารางที่ 6 การกําหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix – ระดับธุรกิจ
จุดแข็ง (Strenghts)
จุดอ่อน (Weaknesses)
Internal Factor

External Factor

S1. การจัดตัง้ แผนกวิศวกร ทีใ่ ห้ขอ้ มูล
ท า ง เ ท ค นิ ค ที่ แ ข็ ง แ ก ร่ ง ด้ ว ย ที ม
แก้ปญั หา (Solution Team) โดยเฉพาะ
ในแผนก วิศวกรของปูนซีเมนต์ผง
S2. มีพนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์ และมี
ความชํานาญอยู่เป็ นจํานวนมาก ซึ่งอายุ
งานเฉลีย่ ของพนักงานอยู่ท่ี 11-15 ปี
S3 ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย มีก าร
จําหน่ ายสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ ายของ
บริ ษั ท ที่ ม ีอ ยู่ ป ระมาณ 400
ราย
ครอบคลุมทัวประเทศ
่
S4. นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAP)
เข้ า มาใช้ ภ ายในองค์ ก ร เพื่ อ ความ
รวดเร็วในการได้รบั ข้อมูลความต้องการ
ของลู ก ค้ า ช่ ว ยเสริ ม กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานให้ส ามารถรับทราบข้อมูล ที่
เป็ นปจั จุบนั

W1. อัตราการให้ผลตอบแทนไปยังคู่คา้
ทางธุรกิจยังตํ่าเมือ่ เทียบกับคู่แข่ง
W2. ความหลากหลายของสินค้า ยังมี
น้อยกว่าเมือ่ เทียบกับคู่แข่งในตลาด

SO.

WO.

โอกาส (Opportunites)

O1. ปจั จุบนั มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ซึง่ ช่องทางการสือ่ สารที่ ช่วยใน
การประชาสัม พัน ธ์ ส ิน ค้าที่เ ข้าถึงกลุ่ ม
ลูกค้าได้โดยง่าย
O2. บริษทั ได้มกี ารพัฒนานวัตกรรมใน
การผลิต เพือ่ ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
และสอดคลัองกับนโยบายของภาครัฐ
O3. การทํา CSR ทําให้สนิ ค้าเพิม่
ความน่าเชือ่ ถือ

อุปสรรค (Threat)

T1. แนวโน้มราคาเชื้อเพลิงพลังงาน
เช่ น นํ้ า มัน ถ่ า นหิน และลิก ไนต์ ที่
ปรับตัว สูงขึ้น ทําให้ย ากต่ อการควบคุ ม
ต้นทุนสินค้าทีแ่ ท้จริง
T2.
ค่ า เงิ น บาทที่ แ ข็ ง ตั ว ทํ า ให้

(S1,S2,S3,S4 + O1,O2,O3)
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

-

ปรับแพ็คเกจของสินค้า 10 รายการ
ที่จะออกมาในปี 2554 ให้สามารถนํ า
กลั บ มาใช้ ใ หม่ หรื อ ผลิ ต จากวัส ดุ รี
ไซเคิล ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิต ที่ท นั สมัย เพื่อ เพิ่มความแตกต่ าง
จากคู่แข่ง

ST.

(W1,W2, + O1,O2,O3)
กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความแตกต่ า งเฉพาะ
กลุ่ม
- เน้นการสือ่ สารประชาสัมพันธ์Focus
กลุ่ ม ลูกค้าเป้าหมาย เพื่อ ให้เ กิดการมี
ส่ ว นความและใส่ ใ จด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อ ให้ส ินค้าตรงตามความต้อ งการใน
กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ เรื่ อ ง
สิง่ แวดล้อม
- ป้องกันการให้คู่คา้ ทางธุรกิจเปลีย่ น
ใจหัน ไปขายผลิตภัณฑ์ของคู่แ ข่ง โดย
การเพิ่ ม ผลตอบแทนการค้ า ให้ ก ั บ
ร้านค้าตัวแทนจําหน่ าย

WT.
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ความสามารถในการแข่ ง ขั น ลดลง
เนื่องจากบริษัทฯ มีก ารส่งออกปูนเม็ด
ไปยังต่ างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนจึง
เป็นปจั จัยสําคัญในการดําเนินการ
T3.
ตลาดส่งออกมีก ารแข่งขัน สูง
เนื่ อ งจากประเทศจีน ซึ่ ง เป็ น คู่ แ ข่ ง ที่
สําคัญพยายามมุ่งเน้ น การลดต้นทุนใน
การผลิต และเพิ่ม คุ ณ ภาพของสิน ค้า
มากขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการ
แข่งขัน

การกําหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix – ระดับ Functional Level (ผลิตภัณฑ์ปูนผง
Bulk Cement และปูนถุง Bab Cement )
ตารางที่ 7 การกําหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix – ระดับ Functional Level
จุดแข็ง (Strenghts)

จุดอ่อน (Weaknesses)

S1. ตราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั และได้รบั การ
ยอมรับจากลูกค้าว่าเป็ นสินค้าทีด่ แี ละมี
คุณภาพ
S2. การมีระบบการควบคุมสินค้าที่ม ี
ประสิท ธิภ าพ (SAP) ทําให้ สามารถ
ทราบความต้ อ งการของลู ก ค้ า และ
สามารถควบคุ มสต็อ กที่มอี ยู่ไ ด้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ

W1. การสื่อสารทางการตลาด มุ่งเน้น
ไปที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น เรื่ อ ง
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต ที่ ล ด ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่ เป็ นการ
ยืนยันถึงเจตนารมย์ของปูนอินทรีในการ
ร่วมลดโลกร้อน และดูแลสิง่ แวดล้อม
W2. ความหลากหลายของสินค้า ยังมี
น้อยกว่าเมือ่ เทียบกับคู่แข่งในตลาด

(S1,S2 + O2)
O1. ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด ใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
มีห ลายช่ อ งทางที่ส ามารถเข้า ถึง กลุ่ ม - จากจุดแข็งด้านการความชํานาญใน
ผู้บ ริโ ภคเป้า หมาย และอยู่ใ นวงกว้า ง การผลิ ต สิ น ค้ า และตราสิ น ค้ า เป็ น ที่
เช่ น Social Media อย่ า งเช่ น ยอมรับ จึงใช้กลยุทธ์ด้านส่วนผสมทาง
Facebook เป็ นต้น
การตลาดและการวิจยั พัฒนา เพื่อสร้าง
O2. ซอฟท์แวร์ต่างๆที่สนับสนุ นใน สินค้าที่ต รงความต้องการของลูกค้าให้
เรื่อ งของการให้ข ้อมูล ข่าวสารระหว่ าง มากทีส่ ุด สามารถสร้างความแตกต่างใน
บริษัท ไปยัง Supplier (B2B) และ สิน ค้ า เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า ให้ ม ี
ระหว่า งบริษัท ไปยังลู ก ค้า (B2C) มี เอกลักษณ์โดดเด่น
มากกว่าแต่ก่อน

(W1 + O1)
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารทางการตลาด
แบบครบวงจร
- ใ ห้ ลู ก ค้ า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ทํ า
กิจกรรมใน Social Media Facebook
เพือ่ ลูกค้าแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และ
ให้ค วามรู้เ รื่อ งของ การใช้เ ทคโนโลยี
การผลิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อให้สนิ ค้าเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย มีการแชร์ กิจกรรมเพื่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม ใน Facebook และมี
ส่วนร่วมในพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบครบ
วงจร เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ ตรงกับความ

Internal Factor

External Factor
โอกาส (Opportunites)
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ต้องการของลูกค้ามากขึน้

อุปสรรค (Threat)

T1. รัฐบาลยังไม่ให้การสนับสนุ นด้าน
ข้ อ มู ล อย่ า งจริ ง จั ง เกี่ ย วกั บ การใช้
พลังงาน และวัตถุดบิ ทดแทน
T2.
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ บริษทั
ฯ จํ า เป็ นต้ อ งปรั บ ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโ ภค และสินค้ามีวงจรชีวติ สัน้
ขึน้ และต้องมีรูปแบบทีห่ ลากหลายมาก
ขึ้ น ดั ง นั ้ น ก า ร บ ริ ห า ร ส ต็ อ ก ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ แล ะรวดเร็ ว จึ ง เป็ น
สิง่ จําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจในปจั จุบนั

ST.
(S3,S4 + T2)
ใช้กลยุทธ์ Push & Pull Stretegy
- เน้ น กิจ กรรมการส่ งเสริมการตลาด
เพื่ อ สร้ า งความจงรั ก ภั ก ดี มุ่ ง ไปสู่
ผู้ บ ริ โ ภคคนสุ ด ท้ า ย รวมทัง้ ตั ว แทน
จําหน่ า ย และให้พ นักงานขายผลัก ดัน
สินค้าผ่านตัวแนจําหน่ าย ไปยังผูบ้ ริโภค
คนสุ ด ท้ า ย ในการสร้ า งให้ เ กิด ความ
ต้องการ

WT.
W1 + T1
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารทางการตลาด
แบบครบวงจร
- จัดทําวิดโี อ ขัน้ ตอนและกระบวนการ
ผลิตเพื่อรักษาสิง่ แวดล้อม และขัน้ ตอน
และกระบวนการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และชุมชนรอบ
ข้าง และแชร์ใน You tube Facebook
ให้สมาชิก และกลุ่มเป้า รวมทัง้ ผูบ้ ริโภค
ทัวไปได้
่
รบั ทราบข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง

หลัง จากใช้เ ครื่อ งมือ TOWS Matrix เพื่อ นํ า ข้อ มูล จากการวิเ คราะห์ป จั จัย
สภาพแวดล้อ มและวิเ คราะห์ SWOT มาช่ว ยกํ าหนดกลยุท ธ์แ ต่ ล ะระดับขององค์ก ร ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) บริษทั ควรใช้กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม
ทีส่ ุดคือ กลยุทธ์ SO เพราะมีจดุ แข็งและมีโอกาส ซึง่ ในทีน่ ้หี มายถึง กลยุทธ์การเติบโต (Growth
Strategy) เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ท่บี ุคคลภายนอกรูจ้ กั เพียงแค่เป็ นปูนซิเมนต์เท่านัน้ การ
พัฒนาสินค้า และการให้ความรูเ้ พิม่ เติมเกี่ยวกับเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่มุ่งเน้ นในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ จะทําให้ลกู ค้าได้รวู้ ่ามีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน จะทําให้ลูกค้า
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ และเกิดการจงรักภักดีต่อตราสินค้ามากกว่าที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั ซึ่งจะมีผลต่อ
ยอดขาย และกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย
ข. กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategy) บริษทั ควรใช้กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุด
คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างแบบมุ่งเน้ น (Focused Differentiation Strategy) กล่าวคือ
บริษทั ควรสร้างความแตกต่างของสินค้าทีม่ ี จากการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต รวมทัง้ ปรับ
แพ็ค เกจของสินค้า ให้สามารถนํ ากลับมาใช้ใ หม่ หรือ ผลิต จากวัส ดุ รีไ ซเคิล ร่ว มกับการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัย เพื่อเพิม่ มูลค่า และความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิม่ กลุ่มเป้าหมาย
ในกลุ่มที่รกั สิ่งแวดล้อ ม และเริม่ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ม ี
ความรูแ้ ละอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีท่ างบริษทั จะจัดขึน้ ไม่ว่าเป็ น Event หรือ กิจกรรมร่วม
อนุ รกั ษ์ธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ นอกจากนี้ บริษทั ควรเลือกใช้กลยุทธ์
อื่นๆ อีกเช่น
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- กลยุทธ์ก ารขยายตลาดเพิ่มขึ้น ยัง มีโ อกาสอีก มาที่ส ามารถนํ าเสนอผลิต ภัณ ฑ์
ให้กบั ลูกค้าทีย่ งั ไม่รจู้ กั หรือเรียกว่าการสร้างตลาดใหม่ ในตลาดทีไ่ ม่เคยมีสนิ ค้านัน้ มาก่อน
- กลยุทธ์การป้องกัน และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ให้
ได้ และต้องมีสนิ ค้าใหม่ๆ ออกมาเพื่อไม่ให้ค่แู ข่งขันตามทัน
- กลยุทธ์การขยายส่วนครองตลาด การเป็นผูน้ ําการตลาดถ้าไม่ขยาย ฐานการตลาด
เพิม่ ในอนาคตอาจจะเสียตําแหน่ งผู้ครองตลาดอันดับนัน้ ๆ บริษทั ฯ จะต้องพยายามขยายฐาน
ลูกค้าให้ได้มาก และพยายามเสนอสิง่ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ แก่ลกู ค้าทีม่ คี วามจงรักภักดี
ค. กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy) บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวงควร
กําหนดกลยุทธ์ระดับหน้ าที่ซ่งึ สอดคล้องกับ กลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดย
การสร้างกลยุทธ์การตลาด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ด้านการตลาด แบ่งเป็ นกลยุทธ์ STP และกลยุทธ์ส่วนผสม
การตลาด ดังนี้
- กลยุทธ์แบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การแบ่งส่วนตลาดของสินค้าปูนซีเมนต์
เราจะใช้การแบ่งตลาดที่ทําให้มองเห็นภาพครบทัง้ 360 องศา โดยให้เรามองออกเป็ น “Value
Chain” คือ การพิจารณาต้องพิจารณารอบด้านทัง้ ทาง Demand และ Supply โดยคํานึงถึงห่วง
โซ่แห่งคุณค่าของการสนองตอบความต้องการของตลาดเป็ นสําคัญ เริม่ จากทางด้านผลิตภัณฑ์
ผูผ้ ลิต(Supply) ซึง่ มีกระบวนการจัดวัตถุดบิ ( Basic Material Processing ) จากสินค้าทีเ่ ป็ น
ซีเมนต์(Cement) ทราย(Aggregates) และแร่ธาตุ สารเพิม่ ประสิทธิภาพตัวอื่นๆ

ภาพที่ 23 แสดงการกําหนดเป้าหมายของบริษทั
ทีม่ า : จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง, 2554
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- กลยุทธ์การกําหนดตลาดเป้ าหมาย (Targeting) บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงควร
เลือกวางกลยุทธ์การตลาด โดยการกําหนดตลาดเป้าหมาย ซึง่ คลอบคลุมกลุ่มลูกค้าต่างๆ ใน
ประเทศ โดยจะไม่เน้นการส่งออกไปต่างประเทศ เนื่องจากราคาขายปูนซีเมนต์ส่งออกค่อนข้าง
ตํ่า ซึ่งเป็ นผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงนโยบายของผู้ถอื หุ้นที่ไม่ต้องการให้
บริษัท ปู น ซีเ มนต์ น ครหลวงไปแย่ง ลู ก ค้า ของบริษัท ในกลุ่ ม โฮลซิม ในต่ า งประเทศ บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงจึงมุง่ เน้นตลาดในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
- กลุ่มผู้รบั เหมาก่อ สร้าง เนื่ อ งจากปจั จุบนั อํ านาจการตัด สินใจเลือ กแบรนด์ของ
ปูนซีเมนต์ทจ่ี ะใช้ในงานก่อสร้าง ส่วนมากถูกกําหนดโดยผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้ น
ในกลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้างทุกรายตัง้ แต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
- เจ้าของสิง่ ปลูกสร้าง / เจ้าของโครงการ เนื่องจากแนวโน้วในการให้ความสําคัญใน
การเลือกซือ้ วัสดุก่อสร้างมีสงู ขึน้ เจ้าของสิง่ ปลูกสร้างและเจ้าของโครงการให้ความสําคัญในเรื่อง
คุณ ภาพ คุณ สมบัติในการใช้ง านเพิ่มมากขึ้น บรษัทฯ จึงควรมุ่ง เน้ นทําการตลาดไปยัง กลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มนี้
- หน่ วยงานภาครัฐ เนื่องจากนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ น
โอกาสให้บริษทั ฯ สามารถเข้าไปประมูลโครงการต่างๆ ของรัฐได้มากขึน้
กลยุทธ์การวางตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Positioning) จากการกําหนดกลยุทธ์ทงั ้ 3
ระดับ ในการที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมผลิต และจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ บริษทั ปูนซิ
เมนต์นครหลวง จึงควรทําการกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
และนํ าเสนอในรูปแบบกราฟ ซึง่ แกนตัง้ จะเป็ นปจั จัยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และแกน
นอนเป็ นปจั จัยด้านนวัตกรรมด้านความเป็ นผูน้ ําทางสินค้าทีม่ คี ุณภาพ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

Innovation/ Quality / Sulution

ภาพที่ 24 แสดงการวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ของบริษทั
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จากการวาง Positioning ใหมของบริษทั ฯ ซึง่ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะออกสินค้าใหม่ออกมา
นัน้ ระดับคุณภาพสินค้าบริษทั จะพอๆ กันกับคู่แข่ง SCG ส่วนราคาจะตํ่ากว่า แต่หลังจากที่
ออกสิน ค้ า ใหม่ อ อกมาจะทํ า ให้บ ริษัท เป็ น ผู้นํ า ตลาดเหนื อ คู่ แ ข่ ง ในเรื่อ งทัง้ ในเรื่อ งความ
หลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ และความทัน สมัย ทางด้า นเทคโนโลยีก ารผลิต ทํ า ให้ส ิน ค้า ที่
สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง อันดับหนึ่งอย่าง SCG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการจัดตัง้
Brand Positioning ให้ภาพลักษณ์ออกมาเป็ นผู้เชีย่ วชาญด้านปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร หรือ
“The preferred cement solutions provider” ซึง่ ทัง้ สองปจั จัยล้วนเป็ นตัวแปรสําคัญทางการ
ตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลสําคัญต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค
การกําหนดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเ มนต์ แบ่งออกตามลักษณะการบรรุจขายเป็ น 2 ประเภท คือ ปูนผง (Bulk
Cement) และ ปูนถุง (Bag Cement)
1. ปูนซีเมนต์ผง (Bulk Cement)
เป็นปูนซีเมนต์ทใ่ี ช้ขายให้กบั อุตสาหกรรมต่างๆ และอุตสาหกรรมเหล่านัน้ ใช้ปนู เพื่อนําเอาไป
แปรรูป ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ลว้ นเป็ นลูกค้าทีป่ ระกอบกิจการที่นําปูนไปแปรรูปและเพื่อนํ าไปขายต่อ
หรือเก็บไว้ในในอุตสาหกรรม กลยุทธ์การขายจึงเป็ นลักษณะ B2B (Business to Business)
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า เช่น
บริษทั วิบลู ย์อุตสาหกรรม ผูผ้ ลิตแผ่นไม้อดั ซีเมนต์ (วีว่า บอร์ด)
- บริษทั Mahaphant ผู้ผลิตกระเบื้องหลังคา และ สินค้าประเภทไฟเบอร์ซเี มนต์
ตราเชอร่า
- บริษทั Quality Construction Products Pubilcs co.,ltd. ผูผ้ ลิต คอนกรีตมวลเบา
Q-Con
- บริษทั นํ่าเฮงคอนกรีตผสมเสร็จ เป็ นต้น
Polyfoam Manufacturing Ltd.

บริษัท วิบูลย์อุตสาหกรรม จํากัด

แผ่นไม้อัดซีเมนต์
Viva Board
สวยทนเหมือนซิเมนต์...บ้านเย็นเหมือนใช้ไม้

ภาพที่ 25 แสดงภาพกลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมของบริษทั
ทีม่ า : ฝา่ ยการตลาด บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2554
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2. ปูนซีเมนต์ถงุ ( Bag Cement )
เป็ น ปูน ซีเ มนต์ท่ีส ามารถนํ า มาใช้ง านได้ท ันที กลุ่ ม เป้ า หมายก็จ ะเป็ น หน่ ว ยงาน
ก่ อ สร้างทัง้ แนบราบ จําพวกงานบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ ไปจนถึง งานแนวสูง จํา พวก คอนโด
อาคาร อพาร์ทเมนต์ กลยุทธ์การขายจึงเป็ นลักษณะ B2C (Business to Consumer) ซึง่ ปูนถุง
ในที่น้ีมกี ารแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ ปูนซีเมนต์บรรจุถุง และ ปูนซีเมนต์ผสมสําเร็จมอร์ต้า
แมกซ์ โดยมีการบรรจุเป็ นถุ งกระดาษขนาด 50 กิโลกรัม ซึ่งขนาดบรรจุมาตรฐาน และเพิม่
ขนาดบรรจุสําหรับปูนอินทรีทองในขนาด 25 กิโลกรัม เพื่อ ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตาม
ความต้องการ ในกรณีทต่ี อ้ งการซ่อมแซม หรือใช้ปริมาณน้อย

ภาพที่ 26 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ปนู ซิเมนต์ถุงของบริษทั
ทีม่ า : จากการสัมภาษณ์ฝา่ ยการตลาด บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2554
ซึง่ ในส่วนนี้บริษทั ควรจะเพิม่ ผลิตภัณฑ์ก็คอื ปูนซิเมนต์สําหรับฉาบอิฐมวญ และปูน
สําหรับฉาบบาง ซึ่งในส่วนของปูนสําหรับฉาบอิฐมวลเบาตลาดยังคงมีความต้องการอยู่มาก
เนื่องจากผูผ้ ลิตในตลาดยังมีปริมาณไม่มาก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตรายเล็ก และตลาดยังมีการ
ใช้การก่อสร้างบ้านด้วยระบบ ก่ออิฐอยู่ แต่จะเป็นอิฐทีม่ คี ุณสมบัตพิ เิ ศษ คือ นํ้าหนักเบา และกัน
ความร้อนได้ด ี ซึ่งปูนที่จะมาฉาบปรับผิวให้เรียบเนียนนัน้ จะต้องเป็ นปูนที่มคี ุณสมบัตพิ เิ ศษ
ฉาบได้บาง และยึด เกาะได้ด ี ด้วยศัก ยภาพของบริษัทปูนซิเ มนต์นครงหลวง ในการพัฒนา
เทคโนโลยีผลิต สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดี
รวมทัง้ ยังสามารถสร้างความน่ าเชื่อถือได้ยากมากจากแบรนด์ “อินทรี”
หีบห่อผลิ ตภัณฑ์ (Pakage)
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นกระบวนการเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อให้บรรจุภณ
ั ฑ์
สิน ค้า ฉี ก แนวจากสิน ค้า คู่ แ ข่ ง ซึ่ง จะสร้า งความสะดุ ด ตาประทับ ใจแตกต่ า งสิน ค้า ประเภท
เดียวกันในท้องตลาดอย่างสิน้ เชิง เป็ นการเพิม่ มูลค่าสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์จะสัมฤทธิ ์ผลตามต้องการได้ สิง่ สําคัญทีต่ ้องคํานึงถึงควบคู่ไปด้วย คือการรักษาคุณภาพ
สินค้าให้ดอี ย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 27 แสดงการ Re-Brand บน Package ผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ทีม่ า : Marketing Analysis บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
แบรนด์เดิม คือ รูปนกอินทรี(เต็มตัว) เป็ นแบรนด์ท่ดี ี แต่สงิ่ สําคัญในกการทีจ่ ะ Rebrand ใหม่อยากให้แบรนด์เราดูกระชับ จําง่าย Graphic รูปหัวนกอินทรีทม่ี ขี นาดใหญ่ขน้ึ สี
แดงก็ยงั เป็ นสีหลักทีค่ งไว้ ทําให้รปู ลักษ์ของแบรนด์“อินทรี” ถูกจดจําง่ายขึน้ ซึง่ สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึง Brand DNA [Personality] คือความเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทีท่ นั สมัย มีความฉับไว มีความ
ห่วงใยและสามารถพึ่งพา เชื่อถือได้ ทัง้ หมดสะท้อนออกมาจากงาน Graphic Logo ของ
“อินทรี” โดยเฉพาะที่แววตาของอินทรี ที่ดูฉลาดขึ้น มีอํานาจมากขึ้น ที่สําคัญในส่วนของ
Package ยังสามารถนํากลับมาทํา Re Use หรือ Recycle ได้ดว้ ย
การบริการ (Service)
ปูนซีเมนต์นครหลวง จําเป็ นต้องมุ่งเน้นในการบริการ พร้อมกับการนํ าเสนอความเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญสําหรับทุกความต้องการด้านปูนซีเมนต์ โดยนํ าเสนอปูนซีเมนต์คุณภาพสูง และ
"ตรงกับความต้องการเฉพาะในทุกด้าน"
- ศูนย์บริการลูกค้า ( Customer Service Center )
วัต ถุ ประสงค์ห ลัก เพื่อ เป็ นศู นย์กลางการบริการลูกค้า ที่รวมงานบริการของแผนก
ลูกค้าสัมพันธ์ และแผนกบริการงานขายเข้าไว้ดว้ ยกัน ทัง้ นี้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ภาระกิจหลักของศูนย์บริการลูกค้า คือ การให้บริการรับสังสิ
่ นค้าทัง้ ทาง แฟกซ์และ
WEB SALES ตลอดจนตอบข้อซักถาม และช่วยลูกค้าตลอด 24 ชม. ตอบข้อสงสัยในเรื่องของ
สินค้า และการบริการ การเปลีย่ นแปลงข้อมูล หรือกระทังการร้
่
องเรียนเรื่องต่างๆ ทัง้ นี้ ข้อมูลที่
ได้รบั แจ้งในทุกๆ เรื่องจะถูกบันทึกไว้ในระบบ CRM (Customer Relationship Management)
เพื่อเก็บเป็ นข้อมูลทัง้ หมด ว่าปญั หาต่างๆ ทีเ่ ข้ามานัน้ สามารถแก้ไขให้ลูกค้าได้ หรือไม่ อย่างไร
รวมถึงวิธกี ารต่างๆ ในการแก้ปญั หา ซึง่ ข้อมูลทัง้ หมดสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ สามารถเป็ น
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แนวทางในการแก้ปญั หาให้พนักงานรุ่นต่อๆ ไปได้อ ย่างถูกต้องเหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อจุดมุ่งใน
ความเป็ นเลิศด้านการบริการ และการเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทุกความต้องการด้านซีเมนต์อย่างแท้จริง
- การพัฒนาระบบบริการ “Web Vendor และ Web Sales”
การมีระบบเครือข่ายระหว่างบริษทั และลูกค้า หรือ Web Vendor เพื่อช่วยเปิดโอกาส
ในการกระจายข้อ มูล การจัด ซื้อ อย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยการใช้ร ะบบเพื่อ เชื่อ มโยงติด ต่ อ ระหว่า ง
ผู้ใช้งานทุกคนที่เ กี่ยวข้อง ซึ่งทําให้ลูกค้าสามารถเห็นข้อ มูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ผ่านหน้ า
จอคอมพิวเตอร์
- บริการสังซื
่ อ้ ผ่านระบบ “Web Sales” ที่ Website ของบริษทั การจัดให้มกี าร
สังซื
่ อ้ สินค้าผ่านเว็บไซด์ของบริษทั เพื่อใช้เป็ นช่องทางหนึ่งในการซือ้ สินค้า โดยผูท้ เ่ี ข้าไปซือ้ ได้
นัน้ จะต้องมีรหัสเป็ นตัวแทนจําหน่ ายปูนซีเมนต์ก่อน ลูกค้าสามารถเห็นข้อมูล รายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับสินค้า ใบสังซื
่ ้อ ใบส่งของ ใบกํากับภาษี ได้ทนั ที โดยลูกค้าสามารถพิมพ์เก็บข้อมูลไว้
ได้ ซึง่ สามารถสร้างความสะดวก และประหยัดค่าใช้จา่ ยให้กบั ลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้
- การบริการลูกค้าด้านเทคนิค ( Customer Technical Service)
เป็ นหน่ วยงานหนึ่งทีม่ คี วามจําเป็ น และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อ เพื่อความเป็ น
“Customer Solution Provider” เป็ นศูนย์รวมข้อมูลและองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ ปูนซีเมนต์ มอร์ต้า
และคอนกรีต การก่ อ สร้า งและเทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่พ ร้อ มไปด้ว ยบุ ค ลากรผู้เ ชี่ย วชาญ และ
เครื่องมือที่ทนั สมัยได้มาตราฐาน ในเรื่องการทํางานจะเป็ น “การทํางานเชิงรุก” เพื่อให้ลูกค้า
มันใจในคุ
่
ณภาพสินค้าของบริษทั ยิง่ ขึน้ โดยจะใช้รถปฏิบตั กิ ารเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เข้าไป
ให้บริการคําแนะนํ าถึงทีห่ น่ วยงานก่อสร้าง (On site Product demonstration) เพื่อทีจ่ ะสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างทัวถึ
่ ง และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ภาพที่ 28 แสดงการทํางานบริการเทคนิคของบริษทั
ทีม่ า : เว็ปไซด์บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
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- บริการทางด้านจัดส่ง (Logistics)
สายงานการจัดส่ง และการส่งออกทีท่ ุกๆ ฝ่ายในสายงาน จะตอบสนองความต้องการ
อันจะทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จะส่ งมอบผลิต ภัณฑ์ และบริการที่ต รงเวลา ณ
สถานที่ท่ลี ูก ค้า ต้อ งการ โดยผลิต ภัณ ฑ์ค รบถ้ว น ถู ก ต้อ ง โดยคํานึ ง ถึง ความปลอดภัยและ
สิ่ง แวดล้อ ม ดัง นัน้ การบริห ารการกระจายปูนซิเ มนต์ข องฝ่ายจัด ส่ง จึง จํา เป็ นต้ อ งมองโดย
ภาพรวมจากความต้องการของลูกค้า และสถานการณ์ภายนอกเข้ามาสู่การจัดการทรัพยากร
ภายใน เพื่อ ให้เ กิด ผลสูง สุด ตามวัต ถุ ประสงค์ และสนองตอบให้ได้ต รงตามความต้อ งการที่
แท้จริงของลูกค้า

ภาพที่ 29 แสดงภาพรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ของบริษทั
ทีม่ า : เว็ปไซด์บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553

ได้ดงั นี้

ราคา (Price)
กลยุทธ์ทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจกับตัวแทนจําหน่าย ทางด้านราคา แบ่งออก

1. การกําหนดยอดขายของตัวแทนจําหน่ าย
บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จําเป็ นต้องมีการตัง้ เป้ายอดขายให้แก่ตวั แทนจําหน่ าย
เพื่อกระตุน้ ในตัวแทนจําหน่ ายทํายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายทีก่ ําหนด ซึง่ หากตัวแทนจําหน่ าย
ไม่สามารถทํายอดขายถึงเป้าหมายที่กําหนด ก็อาจตัดออกจากการเป็ นตัวแทนจําหน่ าย แต่
ก่ อ นที่จ ะใช้ม าตรการตัด จากการเป็ น ตัว แทนจํา หน่ ายนัน้ บริษัท ฯ ยัง คงต้ อ งให้เ วลาในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานให้ดขี ้นึ หากเห็นว่าตัวแทนจําหน่ ายนัน้ ยังคงมีศกั ยภาพในการดําเนิน
ธุรกิจอยู่ หรือในบางครัง้ บริษัทฯ อาจจําเป็ นต้องให้คําปรึกษาหรือช่วยแก้ปญั หาทางธุรกิจแก่
ตัว แทนเป็ นรายกรณีด้ว ย หากผลประกอบการยังไม่ดีข้นึ จึง ค่ อ ยใช้ว ิธ ีต ัดออกจากการเป็ น
ตัวแทนจําหน่ าย เนื่องจากการที่ผู้ผลิตมีตวั แทนจําหน่ ายของตัวเองจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
ตัวแทนของตนเช่นกัน ดังนัน้ การกําหนดยอดขายจึงเป็ นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่าง
บริษทั ฯ และตัวแทนจําหน่ าย
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2. การรักษาระดับราคาระหว่างผู้ผลิ ตปูนซีเมนต์
เนื่อ งจากตลาดปูน ซีเ มนต์เ ป็ นตลาดผู้ขายน้ อ ยราย การกํ าหนดกลยุทธ์ราคาของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นนั ้ จะตัง้ ราคาโดยยึดราคาจากผูน้ ํ าตลาดซึง่ ก็คอื บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย
ให้เป็ น Price leadership ซึ่งเรียกว่า ผู้นําทางด้านราคา หลังจากนัน้ ผู้ผลิต รายอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมจึงกําหนดราคาตาม อย่างปูนซีเมนต์นครหลวงจะเป็ น Follower ( Price Taker ) ที่
มีราคารองลงมา ตามด้วยปูนTPI และคู่แข่งรายอื่นๆอย่าง ปูนตราดอกบัว ตราภูเขา ตราราชสีห์
เป็นต้น
การกําหนดกลยุทธ์ราคาจะมีการกําหนด Price Gap จากผูน้ ํ าตลาดอย่างซีเมนต์ไทย
ประมาณ 2-5 บาท/ถุ ง โดยราคาปูนในแต่ ล ะช่ ว งเวลาจะขึ้น-ลงไม่เ ท่ า กัน ตามสถานการณ์
ฤดูกาล และตามพื้นที่ ซึ่งที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จะต้องมีการแบ่งเขตการขายโดยใช้
หลักภูมศิ าตร์ แบ่งอาณาเขตการขายเป็น 8 เขต ได้แก่
เขตภาคเหนือ 1, เขตภาคเหนือ 2, เขตภาคอีสาน 1, เขตภาคอีสาน 2, เขตภาค
ตะวันออก, เขตกรุงเทพฯ, เขตภาคตะวันตก, เขตภาคใต้
การกํ า หนดราคาก็จ ะกํ า หนดโดยดูจ ากสภาพตลาด การแข่ง ขัน ส่ ว นแบ่ ง ตลาด
ภาพลัก ษณ์ แบรนด์ ในแต่ ล ะพื้นที่เ ป็ นเกณฑ์สําคัญ อย่างพื้นที่ท่เี ป็ นยุทธศาสตร์ของบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ก็คอื พื้นทีเ่ ขตภาคอีสาน 1, ภาคอีสาน 2, ภาคตะวันออก ซึง่ ในพื้นที่
เหล่ า นี้ ปูน อิน ทรีจะได้ส่ ว นแบ่ ง ตลาดมากที่สุด โดยประมาณ 50% ของตลาดปูน ถุ ง ทัง้ เขต
เนื่องจากแบรนด์, ความเคยชินและการชื่นชอบปูนซีเมนต์ของคนในพืน้ ทีน่ นั ้ ทีค่ ่อนข้างจะนิยม
แบรนด์อนิ ทรี และการจัดส่งค่อนข้างที่จะสะดวก เนื่องจากอยู่ไม่ห่างจากโรงงานปูนซีเมนต์ท่ี
สระบุรมี ากนัก และตลาดก็เป็ นของปูนอินทรีได้โดยไม่ยาก ในเรื่องการกําหนดราคาในพื้นที่ท่ี
เป็ นตลาดของปูนนครหลวง ราคาค่อนข้างสูง โดยจะสูงกว่าพืน้ ทีอ่ ่นื ๆทีข่ าย ยกตัวอย่าง Price
Gap จากแบรนด์ตราเสือ โดยปกติในเขตกรุงเทพฯ ราคาปูนอินทรีถูกว่าเสือประมาณ 3 บาท
ในขณะทีป่ นู อินทรีทภ่ี าคอีสาน ราคาเท่ากันหรือถูกว่าเสือเพียง 1 บาทนัน้
ดังนัน้ ในการตัง้ ราคาสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ ผูผ้ ลิตรายอื่นจึงจะต้องศึกษาถึง
ราคาที่บริษัทปูนซีเ มนต์ไ ทยจัด ตัง้ ไว้ เพื่อ จัด ระดับราคาตามบริษัทปูนซีเ มนต์ไ ทย ซึ่ง เรียก
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทยว่าเป็ น Price Maker และเรียกบริษทั อื่นๆ ที่เป็ นผู้ยอมรับราคาว่าเป็ น
Price Taker
ในส่วนนี้บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ก็จดั ให้อยู่ในกลุ่ม Price Taker คือผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นผู้
ตามจะเป็ นผูย้ อมรับราคา ซึง่ จะมีลกั ษณะเหมือนผูแ้ ข่งขันในตลาดสมบูรณ์ โดยผูต้ ามจะผลิต ณ
ราคาทีก่ ําหนดโดยผูน้ ําราคา
3. การกําหนดราคาขายปลีก (resale price maintenance)
จากการศึกษาไม่พบพฤติกรรมการกําหนดราคาจากผู้ผลิตถึงร้านค้าย่อยแม้ในอดีต
กระทรวงพาณิชย์จะเป็ นผูก้ ําหนดราคาขายปลีกสูงสุดของปูนซีเมนต์ โดยห้ามขายเกินราคาทีก่ ํา
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หนดไว้ แต่หลังจากปี 2524 กระทรวงพาณิชย์กไ็ ม่ได้มกี ารควบคุมราคาขายปลีกแล้ว เพียงแต่
คอยดูแลราคาขายปลีกและราคาหน้าโรงงานให้อยู่ในความเหมาะสมเท่านัน้ แม้ผผู้ ลิตทุกรายจะ
ตัง้ ราคาปูนซีเมนต์หน้าโรงงานเท่ากัน แต่ผผู้ ลิตจะให้ส่วนลดทางการค้ากับตัวแทนจําหน่ ายเป็ น
สัดส่วนตามปริมาณการสังซื
่ อ้ จึงทําให้ตวั แทนจําหน่ ายสามารถตัง้ ราคาขายปลีกที่แตกต่างกัน
ได้อย่างอิสระ
นอกจากนี้ การตัง้ ราคาขายปลีกยังขึน้ อยู่กบั ปจั จัยอื่นอีก เช่น ส่วนกําไรทีท่ างร้านค้า
ต้องการในขณะนัน้ สภาวะปูนขาดตลาดหรือล้นตลาด หรือปริมาณสินค้าคงคลังว่ามีมากหรือ
น้อยเพียงไร เนื่องจากปูนซีเมนต์มอี ายุการจัดเก็บในคลังสินค้าประมาณ 60-90 วันขึ้นอยู่กบั
วิธกี ารเก็บรักษา หากเก็บสินค้าไว้นานจะเกิดความชืน้ และปูนซีเมนต์จะจับตัวเป็ นก้อน ดังนัน้
หากร้านค้าใดต้องการระบายสินค้าในสต๊อก ก็อาจมีการตัง้ ราคาขายปลีกทีต่ ่าํ ลงกว่าปกติได้
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์พนักงานขายปูนซีเมนต์ พบว่า ผู้ผลิตปูนซีเมนต์จะ
พยายามไม่ให้ตวั แทนจําหน่ ายของตนขายตัดราคากันเอง โดยเฉพาะการห้ามขายตํ่ากว่าราคา
ต้นทุนที่รบั มาจําหน่ ายโดยไม่มเี หตุผลอันควร เพราะจะทําให้เกิดสงครามราคาระหว่างตัวแทน
จํา หน่ า ยด้ว ยกัน เองแต่ จ ะให้ต ัว แทนจํา หน่ า ยเน้ น การให้บ ริก ารแก่ ลู ก ค้าแทน เช่ น การให้
คําแนะนํา การซือ้ สินค้าตามลักษณะการใช้งานทีเ่ หมาะสม การบริการหลังการขาย เป็นต้น
ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
ระบบการจัดจําหน่ ายสามารถ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. จําหน่ ายโดยตรง เป็ นการจําหน่ ายให้แก่ ลูกค้าโดยตรง ซึ่งจะเป็ นผู้ใช้รายใหญ่
เช่น ผู้รบั เหมาก่อสร้าง และโรงงานผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป เป็ นต้น ซึ่งราคาที่ซ้อื จากผู้ผลิตจะ
แพงกว่าทีซ่ อ้ื จากตัวแทนจําหน่ าย แต่ลกู ค้าเหล่านี้จะได้รบั ส่วนลดและโปรแกรมการส่งเสริมการ
ขายจากจากบริษทั แทน
2. จําหน่ ายผ่านร้านตัวแทนจําหน่ าย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ควรจะเน้ นการ
พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ าย เพื่อลดปญั หาการแย่งตัวแทนจําหน่ ายขาย
สินค้า การมีตวั แทนจําหน่ ายของบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพประมาณ 400 รายทัวประเทศของบริ
่
ษทั ถือ
ว่าอยูใ่ นประดับทีม่ ากพอสมควร และเหมาะสม ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะต้องใช้กลยุทธในการรักษาสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ กี บั ร้านตัวแทนจําหน่ าย การค่อยให้การสนับสนุ นตัวแทนจําหน่ ายในด้านอื่นๆ
ที่เหมาะสม เช่น การให้คําปรึกษาในการวางแผนทางการตลาดอย่างเหมาะสม การให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านกิจกรรมทางการตลาดต่าง โดยเฉพาะการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ช่าง หรือ
ผู้รบั เหมาในพื้นที่ ให้ส ามารถเลือกใช้ส ินค้าปูนซิเ มนต์ไ ด้อย่างถู ก ต้องเหมาะสม เพื่อสร้าง
ภาพลัก ษณ์ ท่ดี ีต่อ บริษัท รวมทัง้ ตราสินค้าที่เ ป็ นแบรนด์”อินทรี” และสามารถสร้างยอดขาย
ให้กบั ร้านตัวแทนจําหน่ ายได้อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
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การทําระบบตัวแทนจําหน่ าย (Dealer Network) ทําให้มโี ครงข่ายการจัดจําหน่ าย
ผ่ า นตัว แทนที่ค่ อ นข้า งเข้ม แข็ง เพราะได้ส ร้า งความสัมพัน ธ์อ ัน ดีก ับ ตัว แทนจํา หน่ า ย และ
จําเป็ นต้องทําอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลานาน โดยตัวแทนจําหน่ ายเหล่านี้มชี ่อง
ทางการจําหน่ ายหลายทาง เช่น ผ่านร้านค้าช่วงหรือขายให้แก่ลกู ค้าโดยตรง
ทัง้ นี้ บ ริษั ท ปู น ซิเ มนต์ น ครหลวง สามารถกํ า หนดสัด ส่ ว นปริม าณการจํ า หน่ า ย
ปูนซีเมนต์โดยตรงต่อการผ่านตัวแทนจําหน่ายของบริษทั ฯ ได้ดงั นี้ กล่าวคือ บริษทั อาจจําหน่ าย
ตรงไปยังลูกค้า หรือผู้ใช้ทางอุ ตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 20 และจําหน่ ายผ่านร้านตัวแทน
จําหน่ ายทีม่ อี ยูท่ วประเทศ
ั่
ประมาณร้อย 80

ภาพที่ 30 แสดงโครงสร้างสัดส่วนการขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ ายของบริษทั
นอกจากนี้บริษทั ยังคงต้องมีกลยุทธ์พฒ
ั นาช่องทาง (Chanel Management) เช่น
โครงการ “Insee Super Pro” โดยการพัฒนาและปรับปรุงหน้าร้านให้มภี าพลักษณ์ให้มคี วาม
ทันสมัย และเป็ นมืออาชีพมากยิง่ ซึ่งโครงการที่มอี ยู่นัน้ ยังขาดความต่อเนื่อง และมีจํานวนไม่
มากเท่าที่ควร การทําโครงการนี้ ถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษทั ที่จะทําให้ตวั แทนจําหน่ าย
ของปูนซีเมนต์นครหลวงเกิดความสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อบริษทั และสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อบริษทั
ในการที่จะสื่อสารออกไปในตลาดให้ทราบถึง ความเป็ นผู้เ ชี่ยวชาญในธุ รกิจปูนซิเ มนต์ และ
สามารถตอบสนองความต้องของลูกค้าได้เหมาะสม

ภาพที่ 31 แสดงภาพการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ ายของบริษทั
ทีม่ า : Marketing Analysis ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2553
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การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี และการใช้บุคลากรอย่าง
มีหลักการจะช่วยให้เกิดการบริการลูกค้าทีด่ ขี น้ึ การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมในการใช้
จ่าย และความต้องการของลูกค้า ทําให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
รวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ
CRM จะเน้นโครงสร้างของธุรกิจทีใ่ ห้ลูกค้า ( Customer Database ) เป็ นศูนย์กลาง
ข้อมูล จึงช่วยทําให้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าในด้านต่างๆ ว่าลูกค้าเป็ นใคร มีการ
ติดต่อกัน อย่างไรบ้าง ทัง้ ยังทราบพฤติกรรมของลูกค้าว่าสินค้าที่ซอ้ื ประจําคืออะไร ความถี่ใน
การซือ้ เป็ นอย่างไร ซึง่ จากข้อมูลทีไ่ ด้ จะช่วยให้ฝ่ายขายสามารถวางแผนการขายและการตลาด
ได้อย่างเหมาะสม ทัง้ ยังเป็ นการเพิม่ ยอดขายให้องค์กร โดยการนํ าเสนอสินค้าใหม่ได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ CRM ยังช่วยลดความซับซ้อนในการทํางาน และช่วยเพิม่
ประสิท ธิภ าพของการทํ า งาน จึง ทํ า ให้ส ามารถบริห าร ได้อ ย่า งสะดวกรวดเร็ว ทํา ให้เ กิด
ภาพพจน์ทด่ี ี ต่อองค์กร ขณะเดียวกัน ก็ยงั ช่วยลดค่าใช้จา่ ยภายในองค์กรได้ดว้ ย
บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจะต้องให้ความสําคัญกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ
CRM จําเป็ นต้องมีการจัดตัง้ แผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ขึ้นมาเพื่อกําหนดหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เป้าหมาย
หลักขององค์กรในการนําเสนอสินค้าและบริการ คือ ความสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความรูส้ กึ ถึงความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satifaction)
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
กลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมการตลาดของทางบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงนัน้ เพื่อเป็ น
การประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า ผ่านการนํ าเสนอ โดยใช้การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ IMC ( Integrated Marketing Communication ) เพื่อเป็ นหลักการดําเนินงาน
ของทุ กหน่ ว ยงานในการปรับเปลี่ยนจากองค์กรที่เ น้ นเฉพาะการผลิต ไปสู่อ งค์ก รที่เน้ นการ
ตอบสนองลูกค้าเป็ นหลัก และเพื่อให้การสื่อ สารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ กลุ่มเจ้าของโครงการ เจ้าของ
บ้าน ผู้รบั เหมา วิศ วกร สถาปนิก ไปจนถึง ช่างก่ อ สร้างที่หน่ วยงาน ให้เกิดการรับรู้ Brand
Awareness ในตัวสินค้าและภาพลักษณ์ ท่ดี ี จําเป็ นต้องมีการกําหนดเครื่องมือต่างๆ ในการ
สื่อสาร ให้ถูกต้องและเหมาะสม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 8 แสดงเครือ่ งมือทางการตลาดของบริษทั
ซึ่ง สามารถวิเ คราะห์ไ ด้ว่ า การจากการเลือ กใช้ส่ ือ เพื่อ นํ า เสนอสิน ค้า ไปยัง Mass
Market อย่างปูนซีเมนต์ จะใช้ส่อื ทีเ่ ป็ น Mass Media ด้วยอย่างเช่น
- TV Advertising เน้ นไปที่แ บรนด์อินทรี และคุ ณ ภาพของสินค้า ตอกยํ้า
ภาพลักษณ์ใหม่ของความเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทุกความต้องการด้านปูนซีเมนต์ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
- Radio เน้ นไปในด้านการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านไปยังกลุ่มคนทํางาน
ในช่วงเวลาเดินทางไปทํางานเช้า และเย็น
- โฆษณาในสื่อสิง่ พิมพ์ โดยโฆษณาลงในนิตยสาร เช่น Elle Decoration , นิตยสาร
บ้านและสวน , นิตยสาร Casaviva ส่วนโฆษณาหนังสือพิมพ์ จะลงเน้นเพื่อประชาสัมพันธ์(PR)
เช่น ลงหนังสือพิพม์คมชัดลึก, The Nation Weekly, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ เป็นต้น
- สื่อ อื่นๆ ได้แ ก่ โฆษณาบนรถขนส่ ง ปูน ซีเ มนต์ ท่มี อี ยู่ แต่ เ พิ่ม ในส่ ว นของการ
โฆษณาบนรถโดยสาร โฆษณาบนแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆ ตามท้องถนนทีม่ กี ารจราจรคับคัง่ ให้
มีความต่อเนื่องมากยิง่ ขึน้
โฆษณาทีไ่ ซโลปูนซีเมนต์

ป้ายโฆษณา Bill Board
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โฆษณาทีร่ า้ นค้าตัวแทนจําหน่ าย (Insee Dealer)

เสือ้ ยืด , โบชัวร์ผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 32 แสดงตัวอย่างโฆษณสื่อต่างๆ ของบริษทั
ทีม่ า : Marketing Analysis ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), 2554
นอกจากนี้บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังต้องรทําการตลาดเชิงรุก โดยใช้การสาธิต
สินค้า (On site Product demonstration) อย่างปูนซีเมนต์ทห่ี น่ วยงานก่อสร้าง โดยเฉพาะใน
กลุ่ มช่ างก่ อ สร้าง ทัง้ นี้ เ พื่อ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างทีมงานช่างก่อ สร้าง และ ทีมงาน
เทคนิค ช่างวิศวกรของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้งานปูนซีเมนต์ได้
ถูกต้อง ตามคุณภาพ
- การประชาสัมพันธ์ และการให้ขา่ ว (Public Relation / Publicity)
ในด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวของทางบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ควรจะ
เน้นไปทีก่ ารมีสมั พันธ์ภาพทีด่ แี ก่ส่อื มวลชน โดยจะต้องมีการเชิญสื่อมาร่วมงานของทางบริษทั
ตลอดจนมีก ารให้ข่ า วกิจ กรรม ความเคลื่อ นไหวต่ า งๆ ของทางบริษัท แก่ ส่ือ มวลชนอย่า ง
สมํ่าเสมอ พร้อมทัง้ หมันจั
่ ดงานเลีย้ งสังสรรค์ร่วมกันระหว่างบริษทั กับสื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์
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อันดีให้เกิดขึน้ และยังต้องมีการจัดงานเปิ ดตัวสินค้าใหม่ๆ อย่างผลิตภัณฑ์ อินทรีมอร์ต้าแมกซ์
ซึง่ เป็ นปูนสําเร็จรูป ทีเ่ พียงเปิดถุงและใส่น้ําก็สามารถใช้ได้ทนั ที
การเชิญสื่อมวลชนมาทําข่าว เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าของบริษทั ไปสู่กลุ่ม
ลู ก ค้ า เป้ าหมายและสร้ า งความสัม พัน ธ์ อ ัน ดีก ับ นั ก ข่ า ว นอกจากนี้ บ ริษั ท ยัง ต้ อ งมีก าร
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า และองค์กรผ่านทางวารสารของทางบริษัทเอง เช่น นิตยสารคู่บ้าน และ
วารสารอินทรีนิวส์ (Insee News) ซึง่ จะรวบรวมข่าวความเคลื่อนไหวทัง้ หมดเกี่ยวกับสินค้าและ
องค์กร โดยวารสารจะมีการออกทุกๆ 3 เดือน โดยมีการแจกให้กบั กลุ่มลูกค้าเพื่อเป็ นการสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ แี ก่ลกู ค้า ซึง่ ถือหนึ่งในกลยุทธ์ลกู ค้าสัมพันธ์ของทางบริษทั ด้วย
- Event Marketing & Marketing Activities
กิจกรรมในด้าน Event marketing ของทางบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง เช่น การ
ออกบู๊ทงานสถาปนิก (ASA Exhibition) จะต้องมีความต่อเนื่อง และโดดเด่น หรืออาจจะออกบู๊ท
ร่ว มกับ สิน ค้ า ในเครือ เช่ น สิน ค้า คอนวู ด เพื่อ ให้เ กิด การรับ รู้ใ นผลิต ภัณ ฑ์ปูน ซีเ มนต์ โดย
กลุ่มเป้าหมาย จะเป็ นกลุ่มสถาปนิก และวิศวกร ทีม่ าในงาน นอกจากนี้ยงั มี งานสงกรานต์, งาน
ท้องถิ่น, งานสัมมนา,งานสันทนาการให้กบั ลูกค้า, งานกอล์ฟทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และ งานทัวร์ท่องเทีย่ วต่างประเทศ จําเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีความต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ
- การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ direct-response marketing) เป็ น
การตลาดโดยใช้ส่ ือ โฆษณาต่ า งๆ กับ กลุ่ มเป้ าหมายโดยตรง เพื่อ ให้เ กิดการตอบสนองใน
ทันทีทนั ใด เช่น Direct Mail และ SMS Mobile ในส่วนของกิจกรรม Direct Mail หรือ จดหมาย
ทางตรงของทางบริษทั นัน้ อาจจะเป็ นการส่งจดหมายไปยังกลุ่มลูกค้าร้านค้าตัวแทนจําหน่ าย
เช่น
- วารสารอินทรีนิวส์ (Insee New ) : รายไตรมาศ
- นิตนสารคู่บา้ น : รายไตรมาศ
- SMS Mobile เป็ นการส่งข้อมูล เกี่ยวกับการจัดโปรโมชัน่ การจัดงานสัมมนา ไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย คือ ร้านค้าตัวแทนจําหน่ ายโดยตรง ซึ่งจะเป็ นการส่งข้อมูลไปทาง Message
(SMS) โดยตรงถึงมือถือของเจ้าของร้านค้าตัวแทนจําหน่าย
- กลยุทธ์ E-Commerce
- ทางบริษทั ต้องจัดทํา Face book สําหรับให้ขอ้ มูลข่าวสารกิจกรรมทางการตลาด
ต่างๆ ทีเ่ น้นในเรื่องของการทํา CSR รวมถึง มีการจัดตาราง Event และนําเสนอไปใน Face
book ด้วย เพื่อให้สมาชิกที่ Like มามีส่วนร่วมในการแชร์ ข้อความและเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ
ทีท่ างบริษทั ฯ จัดขึน้ นอกจากนี้ในส่วนของ tab รูปภาพ นัน้ จะเป็ นการนํ ารูปทีท่ างบริษทั ฯ ไป
ช่วยเหลือสังคม ออกมาแชร์เป็ น Information รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมทางการตลาด
ต่างๆ ของบริษทั ฯ ผ่านทาง Face book
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- กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทั ฯ ควรมีลกั ษณะของการจัดกิจกรรมอย่าง
สมํ่าเสมอ มีการสร้างแคมเปญเพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ เพื่อเป็ นการดึงดูด และจูงใจ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มาซือ้ สินค้ากับทางบริษทั โดยรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการขายจะมี
การทําโปรโมชันทั
่ ง้ Trade Promotoion และ Consumer Promotion
1. Trade Promotion หรือ การส่งเสริมการขายสําหรับ กลุ่มร้านตัวแทนจําหน่าย
วัตถุ ประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือ ผลักดัน( Push Strategy ) ยอดขายสินค้า
ปูนซีเมนต์ เข้าสู่รา้ นค้าตัวแทนจําหน่ ายในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแบ่งแยกออกเป็ น 8 พื้นทีไ่ ด้แก่ เขต
ภาคเหนือ 1, เขตภาคเหนือ 2, เขตภาคอีสาน 1, เขตภาคอีสาน 2, เขตภาคตะวันออก, เขต
กรุงเทพฯ, เขตภาคตะวันตก, เขตภาคใต้ ซึง่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทําโปรโมชัน่ ได้แก่
ส่วนลดทุกชนิด , เป้าทัวร์ เป้าของขวัญ เป้าทอง
- DISCOUNT : โปรโมชันรายเดื
่
อน เช่นซื้อปูนอินทรี 5 ตันแถมเสื้ออินทรี ,
ส่วนลดเงินสด 2 %
- REBATE : ส่วนลดภายหลัง (รายสินค้า , รายเดือน)
- TRAINING PROGRAMS : โปรโมชันในงานจั
่
ดสัมมนาค้าช่วงในแต่ละภูมภิ าค
(เดือนละ 1-2 ครัง้ )
- CONTINUITY PROGRAM (POINT COLLECTION) : สะสมคะแนนพาร้าน
ตัวแทนจําหน่ ายไปเทีย่ วต่างประเทศ ซึง่ แบ่งออกเป็ น Class S, M, L ตามยอดการสังซื
่ อ้
- LOYALTHY PROGRAM : พาพนักงานขายหน้าร้านของตัวแทนจําหน่ าย และ
ร้านค้าช่วง ไปเทีย่ วภายในประเทศ ( Localize Program ) เช่น ไปสัมมนาทีภ่ เู ก็ต 3 วัน 2 คืน

สุดท้าย

2. Consumer Promotion หรือ แผนการส่งเสริมการขายสําหรับกลุ่มผูบ้ ริโภคขัน้

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือ ผลักดัน( Pull Strategy ) ในการสร้าง Demand ใน
ตลาด และเป็ นการสร้าง Brand Awarenessให้ลูกค้าทีเ่ ป็ น End users ได้รจู้ กั ปูนอินทรีมากขึน้
โดยจะมุ่งเน้ นไปที่กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าของบ้าน และช่างรับเหมา มีการจัดโปรโมชันเช่
่ น จัด
โปรแกรม ชิงโชครถยนต์ , สร้อยคอทองคํา,ของ Premiums ต่างๆ
พนักงานขาย (Personal Selling)
จากการที่ส ินค้าของทางบริษัท ปูนซีเ มนต์นครหลวง จัด อยู่ใ นประเภทสินค้า High
Involvement ซึง่ ต้องอาศัยความรูเ้ ฉพาะด้าน (Consultative) เพื่อช่วยในการตัดสินใจซือ้ ของ
ลูกค้า การเลือกใช้พนักงานขายจึงเข้ามามีส่วนสําคัญ ในการถ่ายทอดความรูร้ ายละเอียดในตัว
สินค้า โดยแบ่งพนักงานขายตามเกณฑ์ลกั ษณะของภูมศิ าสตร์ มีการแบ่งเขตการขายอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ขายปูนซีเมนต์เข้าไปเฉพาะในเขตการขายของตนเอง ไม่ให้ขา้ มเขต อย่างไรก็
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ตามการขายข้ามเขตสามารถกระทําได้แต่จะต้องได้รบั การอนุ ญาติจากเจ้าของเขตเสียก่อน การ
บริหารลักษณะดังกล่าวทําให้เกิดการขายปูนซีเมนต์ในเฉพาะพื้นที่ของตน การแบ่งพนักงาน
ขายจะไล่เรียงลําดับมาตัง้ แต่ ระดับฝ่าย ระดับภาค ระดับเขต ซึ่งมีลําดับชัน้ ชัดเจน ในสาย
งานบังคับบัญชา ซึง่ โดยปกติแล้วสินค้าปูนซีเมนต์ในบริษทั อื่นๆ โดยเฉพาะคู่แข่งอย่าง บริษทั
ซีเมนต์ไทย บริษทั ทีพไี อโพลีน ก็ใช้เกณฑ์ภมู ศิ าสตร์ ในการแบ่งเขตการขายเช่นเดียวกัน
การดูแลลูกค้า ลูกค้าของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จะเป็นลูกค้ากลุ่มร้านค้าตัวแทน
จําหน่ าย (Dealer) ซึ่งมีกว่า 400 ร้านค้าในประเทศ และยังมีร้านค้าช่วง(Sub-dealer) อีก
ประมาณ 5,000 ราย ซึง่ จะดูแลโดยอาศัยระบบ Sales Force จากผูแ้ ทนขายในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
ผู้แทนขายซึ่งถือว่าเป็ น Brand Embassador การนํ าเสนอสินค้าของจะต้องถูก
นํ าเสนอแบบลักษณะของการเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านงานปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร ดังนัน้ ในการ
คัดเลือกทีมงานขายจะต้องมีพน้ื ฐาน ทางด้านสายงานวิศวกร สายงานการตลาด เพื่อทีจ่ ะสื่อสาร
ข้อมูลได้ตรงตาม Concept “ Cement Solution Provider ”
กิ จกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จะต้องมีกลยุทธ์การทํางานแบบห่วงโซ่ทท่ี ุกหน่ วยงานร้อย
รวมเป็ นหนึ่งเดียว มุ่งมันทํ
่ างานอย่างเต็มทีเ่ พื่อให้บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ความยังยื
่ น โดยยึดแนวคิด
หลัก 3 ประการในการดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น ได้แก่
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- การักษาสิง่ แวดล้อม และ
- การสร้างผลประกอบการทีด่ ี
สําหรับงานทางด้านชุมชน หรือ ด้านสังคมนัน้ แนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนเพิม่
ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพียงอย่างเดียว
ด้วยตระหนักว่า ผลสําเร็จในระยะยาวและยังยื
่ นของธุรกิจ คือ การทีช่ ุมชนสามารถสร้างรายได้
ด้วยตัวเองและดําเนินชิวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคุณค่า ซึง่ กิจกรรมเพื่อสังคม และสิง่ แวดล้อมนัน้
มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีจุดมุ่งหมายทีช่ ดั เจน รวมทัง้ การ
การรายงานเป็ นรายลักษณ์อกั ษร เพื่อนําเสนอความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ทุกปี
การสร้างภาพลักษณ์ Brand Image
การทําให้แบรนด์เป็ นที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ลูกค้ารับรูถ้ งึ แบรนด์อนิ ทรีว่าเป็ น TRUST
WORTHY BRAND ซึง่ สิง่ สําคัญในการทํา Brand Personality ของ “อินทรี” นัน้ มีสงิ่ ทีส่ ําคัญ
ทีจ่ ะต้องพิจารณา 4 ข้อคือ
1. MODERN SPECIALIST มีความเชีย่ วชาญ และ ดูทนั สมัย
2. CARING มีความห่วงใย ใส่ใจในการบริการลูกค้า
3. DYNAMIC มีความกระชับกระเฉงทันสมัย
4. RELIABLE & TRUST WORTHY น่าเชื่อถือ
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ซึง่ สอดคล้องกับ Brand positioning ของบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง คือ ความเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร หรือ “The preferred cement solutions provider”
Corporate governance
จริยธรรมในการประกอบธุ รกิจ เป็ นปจั จัยพื้นฐานสําคัญ ยิง่ ในการเสริมสร้างความ
น่ าเชื่อถือ และชื่อเสียงให้กบั องค์กร บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจตามแนวจริยธรรม และมีพนักงานทีม่ ี
วิถกี ารทํางานอย่างมีจริยธรรม และ จะเป็ นส่วนสนับสนุ น และยกระดับให้องค์กรนัน้ ๆ มีความ
เจริญก้าวหน้า บรรลุพนั ธกิจ และเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
บุคลากร (People)
ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม (Teamwork) การร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน
ของพนักงานทุกคนเป็ นสิง่ สําคัญทีช่ ่วยให้เกิดแรงขับเคลื่อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การทํางานเป็ นทีม
นัน้ จะเกิดขึน้ ได้ส่วนหนึ่งจะต้องเกิดจากการแบ่งปนั ความรู้ (Knowledge Sharing) กันภายใน
ทีม ซึ่งสามารถกระทําได้ด้วยการนํ าความรูท้ ่เี กิดจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) มา
แปลงให้เป็ นความรูท้ อ่ี ยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) เพราะจะทําให้ทุกคนทีเ่ ป็ นสมาชิก
ในทีม มีความรูค้ วามเข้าในสถานะและทิศทางขององค์กร
- การสร้าง Leadership ให้เป็ น Star หรือ Champion ของทีมนัน้ ๆ
ภาวะผู้นํา (Leadership) การมีผู้นําที่มคี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับยุทธศาตร์ท่อี งค์กร
ต้ อ งการ นั ้น มีค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ง เพราะผู้ นํ า จะต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีค วบคุ ม กํ า กับ ดู แ ลให้ก าร
ดําเนินการต่างๆ ในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและตรงทิศทางทีไ่ ด้กําหนดไว้
- สร้างให้เกิดเป็ นองค์กรของการเรียนรู้ Knowledge Management
เปิ ด โอกาสให้พนัก งานทุก ระดับได้พ ฒ
ั นาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยนํ า
หลักการบริหารและจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) มาใช้ พนักงานจะได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง มีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูซ้ ง่ึ กันและกัน มีศูนย์บริการข้อมูลทางด้าน เทคนิคซึง่ ได้นําระบบ IT มาใช้ เพื่อ
อํา นวยความสะดวกในการใช้ง าน และส่ ง เสริมให้เ กิด การเรีย นรู้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาเพื่อ ให้อ งค์
สามารถดําเนินธุรกิจได้ตามกลยุทธ์ทว่ี างไว้
องค์ก รจะได้ร บั ผลตอบแทนสูงสุ ด เมื่อ บุ ค ลากรในองค์ก รได้แ สดงความสามารถ
ออกมาอย่างชัดเจน การได้ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูง้ านขึน้ ภายในองค์กร ผ่านการโค้ชชิง่ การทําเว็บไซต์จดั เก็บองค์
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ซ่งึ กันและกัน รวมทัง้ จัด โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นําและเสริม
ศักยภาพ คุณภาพของผูบ้ ริหารและหัวหน้างานในทุกระดับ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถและทักษะ
ให้กบั พนักงาน ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของ People , Performance “ เก่งคน
และ เก่งงาน” ซึง่ อธิบายได้ดงั นี้
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People - เก่งคน
- Energizing People (สนับสนุ นทีมงาน) : สื่อสารและปฏิสมั พันธืกบั ผู้อ่ืนใน
แนวทางทีก่ ่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ การดําเนินการ และ การพัฒนาตนเอง
- Act as Role Model ( เป็ นแบบอย่างทีด่ ี ) : สร้างให้เกิดความเชื่อใจและความ
เชื่อมันในการรั
่
บมือกับสถานการณ์นนั ้ ๆ ด้วยความสุขมุ และซื่อสัตย์ ทัง้ ยังให้เปิดใจรับคําวิจารณ์
และความท้าทายใหม่ๆ
Performance - เก่งงาน
- Delivery Result ( มุง่ มันสร้
่ างผลงาน ) มันใจว่
่ าเป้าหมายท้าทาย สามารถบรรลุได้
และ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้านัน้ เกิดจากการปรับปรุงระบบงาน มุง่ หวังความสําเร็จและ
ประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุน้ ให้เกิดความคิดและมุมมองใหม่ๆ
- Think Business ( คิดเชิงธุรกิจ ) เข้าใจทัง้ กว้างและลึกในธุรกิจและใช้ความรูน้ ัน้ ใน
การกําหนดทิศทาง เพิม่ ผลประกอบการทางการเงิน รวมถึงตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในสถานการณ์ทซ่ี บั ซ้อนและคลุมเครือ
การอบรมและการพัฒนาบุคลากร
เปิ ด โอกาสให้พนัก งานทุก ระดับได้พ ฒ
ั นาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยนํ า
หลักการบริหารและจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) มาใช้ พนักงานจะได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง มีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูซ้ ง่ึ กันและกัน มีศูนย์บริการข้อมูลทางด้าน เทคนิคซึง่ ได้นําระบบ IT มาใช้ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการใช้งาน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูท้ ุกที่ ทุกเวลา
3.4 การกําหนดทางเลือกกลยุทธ์ และการตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปกลยุทธ์ท่ที างบริษทั ฯ ใช้อยู่ และควรเลือกใช้
เพื่อแก้ไขปญั หา ในเรือ่ งความสามารถการแข่งขัน และทํากําไรทีล่ ดลง (ตาราง 8)
ตารางที่ 9 ตารางสรุปกลยุทธ์สาํ หรับบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ระดับ
ทางเลือกกลยุทธ์
กลยุทธ์
ระดับ
Corporate
Level Strategy

กลยุทธ์การ
เจริ ญเติ บโต แบบ
กระจายธุรกิ จแบบ
เกาะกลุ่ม
(Concentric
Diversification)

ข้อดี

-

ทําให้มสี นิ ค้า
หลากหลาย

ข้อเสีย
- ต้องใช้เงินทุนมาก

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
(จากการสรุป
ประมวลผล)
Growth Strategy
เพือ่ เพิม่ ยอดขายจากา
การนําเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า
และเป็ นโอกาสในการ
รั ก ษ าส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาด
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ระดับ
Business Level
Strategy

ก ล ยุ ท ธ์ ผู้ นํ า ด้ า น - ทํา ให้ไ ด้เปรีย บใน
ต้นทุน
แง่การแข่งขัน
-สามารถลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ลง
ทําให้มกี ําไรเพิม่ มาก
ขึ้ น ได้ โดยไม่ ต้ อ ง
ลงทุนเพิม่

กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความ - มี จํ า น ว น ลู ก ค้ า
เพิม่ ขึน้ และรับรูต้ รา
แตกต่าง
สินค้าเพิม่ ขึน้

กลยุทธ์ STP

- ทํ า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง
สถานการณ์แข่งขัน

Product

- สิ น ค้ า มี ค ว า ม
หลากหลายเพิม่ มาก
ขึน้
- ราคาใกล้เคียงกับ
ตลาด
- ตัว แทนจํ า หน่ า ย
400 ราย ทัวประเทศ
่
- ทําให้ลูกค้าเข้าใจ
และกลายเป็ นลูกค้าที่
จง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ต ร า
สินค้า
- ทํา ให้ส ามารถดึง
ให้ลูก ค้ามาซื้อ สิน ค้า
ข อ ง เ ร า แ ล ะ ใ ห้
ตั ว แ ท น จํ า ห น่ า ย
พ ย า ย า มนํ า เ ส น อ
สินค้าของเราได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- ทํ า ให้ ลู ก ค้ า รั บ รู้
ข้อ มูล ที่เ ราต้ อ งการ
นํ า เ ส น อ ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว กว่าช่องทาง
อื่นๆ

Price
Place

ระดับ
Functional
Level

Promotion

กลยุทธ์ Push / Pull

กลยุทธ์ E-Commerce

- เป็ นช่ อ งทางให้คู่แ ข่ง
เติ บ โตมากขึ้ น หากว่ า
คู่แข่งถ้าคู่แข่งมีพนั ธมิตร
ที่แ ข่ ง แรงกว่ า สามารถ
ล งทุ น แล ะ ก่ อ ให้ เ กิ ด
รายได้มากขึน้
- เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
คู แ ข่ ง สามารถแบ่ ง ส่ ว น
แบ่งทางการตลาดไปได้

กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความ
แตกต่าง

-

ปรับ แพ็ ค เกจของ
สิน ค้า 10 รายการ ที่
จะออกมาในปี 2554
ให้ส ามารถนํ ากลับมา
ใช้ใ หม่ หรือ ผลิต จาก
วัส ดุ รีไ ซเคิล ร่ ว มกับ
การใช้ เ ทคโนโลยีใ น
ก า ร ผ ลิ ต ที่ ท ั น ส มั ย
- ต้องลงทุนเพิม่ ในการ เพือ่ เพิม่ ความแตกต่าง
สร้างผลิต ภัณฑ์ ใหม่แ ละ จากคู่แข่ง
ในการเพิ่ม ช่ อ งทางการ
จัดจําหน่ าย
- ลูกค้าเปลีย่ นใจง่าย
- การ รั ก ษ าตํ า แหน่ ง โ ด ย ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์
ผู้ นํ า ทางการตลาดต้ อ ง Promotion
รักษาฐานลู กค้าและเพิ่ม ผสมผสานกลับ กล
ลูกค้าใหม่อยู่ตลอด
ยุทธ์E-Commerce
- ต้องลงทุนสูง
ใ น ก า ร ทํ า ใ ห้ ลู ก ค้ า
ได้ ร ั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
กระบวนการผลิ ต ที่
- ขาดการให้ความเข้าใจ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
ในตัวสินค้าต่อลูกค้า
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
- ต้องลงทุนสูง
เพื่อ ให้ลูก ค้าได้มสี ่ ว น
ร่วมในการทํากิจกรรม
CSR เพื่อสร้างความ
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ต ร า
- การลงทุนสูง
สินค้า
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การศึกษากลยุทธ์ต่างๆ ได้พบทัง้ ข้อดีและข้อเสีย โดยได้ทําการประเมิน ความเป็ นไป
ได้ตามสภาพปจั จัยแวดล้อมรอบด้าน พบข้อสรุปต่างๆ ได้ดงั นี้
กลยุทธ์ระดับองค์กร บริษทั ฯ มีสนิ ค้าทีผ่ ลิตด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย สามารถลดการ
ปลดปล่ อย ก๊ าซเรือ นกระจกได้มากกว่ าร้อยละ 10 รวมทัง้ ยังสามารถลดการใช้ทรัพ ยากรณ์
ธรรมชาติ จากการใช้ พ ลัง งานทางเลือ กที่ป จั จุ บ ัน ผู้ บ ริโ ภคยัง ไม่ ไ ด้ ร ับ ข่ า วสาร หรือ ให้
ความสําคัญมากนัก ทัง้ ๆที่ต่ างประเทศ ให้ค วามสําคัญ และเริม่ มีปฏิกิรยิ า ออกมาบ้างแล้ว
อย่างใน ทวีปยุโรป ก็จะมี ฝรังเศส
่
อังกฤษ เป็ นต้น ซึ่งการใช้ กลยุทธ์การเจริญเติบโต แบบ
Concentric Diversification นัน้ เหมาะสมทีส่ ุด
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกัน ระหว่างกลยุทธ์ท่ไี ด้ศึกษา พบว่ากลยุทธ์
ต่างๆ มีขอ้ ดี ข้อเสีย แตกต่างกัน ไป โดยพบว่า กลยุทธ์ทางด้านความแตกต่าง น่ าจะมีความ
เหมาะสมมากที่สุด และสอดคล้อ งกับ สินค้าที่ทางบริษัทจะออกมาจําหน่ ายอีก 10 รายการ
แพ็คเกจของสินค้า สามารถนํ าทีก่ ลับมาใช้ใหม่ ผลิตจากวัสดุ รีไซเคิล ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตที่ทนั สมัย เพื่อเพิม่ ความแตกต่างจากคู่แข่ง เพราะกลยุทธ์ทางด้านความแตกต่ าง
เพื่อเพิม่ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึน้
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ด้วยกลยุทธ์ STP ,กลยุทธ์ 4P ,กลยุทธ์ห่วงโซ่คุณค่า และกล
ยุทธ์ E-Commerce เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบในรายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ ทําให้ทราบว่า กล
ยุทธ์ดา้ นโปรโมชัน่ ผสมผสานกับกลยุทธ์ E-Commerce นํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น
ปจั จุบนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างถังนํ้าบล็อคประสานดินซีเมนต์ ตาม
โครงการ “ถังนํ้ าชุมชน เพื่อโลกสีเขียว” (Green Water Tank) ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุร,ี
โครงการ “Green School” ณ โรงเรียนตชด. บ้านหนองแขม อ.เชียงดา จ.เชียงใหม่ เป็ นต้น ทํา
ให้ลกู ค้าทีไ่ ด้รบั ชม มีความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่ง และมีส่วนรวมในการทีช่ ่วยเหลือชุมชมของเรา อีก
ถ้ า ทางบริษั ท สามารถโปรโมทให้ เ ห็น ถึง ความสํ า คัญ เกี่ ย วกับ ภาวะโลกร้อ น ผนวกกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีช่ ว ยลดภาวะโลกร้อ นได้เ ป็ น อย่ า งดี รวมถึง การนํ า ข้อ มูล ทัง้ หมด ไปวางบน
Facebook ซึง่ เป็ น Social Media ทีอ่ ยู่อนั ดับหนึ่งของโลก ทําให้ลูกค้าสามารถทราบกิจกรรม
และความเคลื่อ นไหวสิน ค้ า ได้ทุ ก ที่ ทํ า ให้ก ลยุท ธ์ใ นระดับ หน้ า ที่ ในส่ ว นของกลยุ ท ธ์ด้า น
โปรโมชันผสมผสานกั
่
บกลยุทธ์ E-Commerce จึงเป็ นกลยุทธ์ทด่ี ที ส่ี ุดทีช่ ่วยให้สามารถสร้างการ
รับรู้ กระตุน้ ให้เกิดยอดขายได้
กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม ทางบริษทั ฯ ได้ทาํ Corporate Branding ไปพร้อมกับการ
สร้างแบรนด์ ของตัวสินค้า และยังได้ให้ความสําคัญของคอร์ปอเรทอิมเมจ ซึง่ เน้นในเรื่อง CSR
(Corporate Social Responsibility) การทําธุรกิจพร้อมๆ กับการรับผิดชอบกับสังคม นอกจากนี้
บริษทั ก็เล็งเห็นในเรื่องของการสร้างแบรนด์ของตัวสินค้า ทีห่ ่วงใยและใส่ใจในสิง่ แวดล้อม และ
ให้ค วามสําคัญอย่างยิง่ ที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม จึงสร้างระบบที่มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดในการป้องกันไม่ไห้เกิดผลกระทบในทุกๆ ด้านต่อสิง่ แวดล้อม และมุ่งสร้างโลกสีเขียวที่
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สะอาดสดใสให้แก่ชุมชนทัง้ ภายในและภายนอกโรงงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความ
ผาสุ ก ในการอยู่ร่ ว มกัน ทัง้ ป จั จุ บนั และในอนาคตดังนัน้ กลยุทธ์ก ารใช้ E-Commerce มา
ผสมผสานกับ กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม จึงเป็ นกลยุทธ์ท่ดี ที ่สี ุดที่จะช่วยให้ ผลิตภัณฑ์ปูนซิ
เมนต์สามารถทํายอดขายให้ได้ถงึ เป้าหมาย
ตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategic Implementation & Action
Plan)
กลยุทธ์
IMC Plan

กิ จกรรมที่ทาํ และจุดมุ่งหมาย

ช่องทาง
สื่อสาร

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลา
วันที่เริ่มงาน

จดหมายถึงลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้า จดหมาย
ได้ทราบถึงความเคลือ่ นไหว
ทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ว่ามีอะไร ไปรษณีย์
ใหม่ และแตกต่างอย่างไรบ้าง
รวมทัง้ แจ้งข่าวสารเกีย่ วกับ
การรักษาสิง่ แวดล้อม และ
จุดมุง่ หมายของบริษทั ฯ ในที่
ลดการปล่อยก๊าซ เพือ่ ช่วยใน
การลดโลกร้อน ให้ได้ปริมาณที่
ลดลงจากปจั ุบนั
กลยุทธ์
Push Strategy
POS
Push / Pull - จัดรายการไปท่องเทีย่ ว
ณ จุดขาย
Strategy ต่างประเทศ สําหรับ สาขาทีท่ าํ
ยอดขาย ถึงเป้า โดยไปเทีย่ ว
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
- Special Incentive 3%
สําหรับสินค้าในกลุ่มปูนซิเมนต์
ผง (Bulk Cemetn) และปูนถุง
(Bag Cement) ทีใ่ ช้เทคโนโลยี
การผลิตสมัย
Pull Strategy
- จัดรายการนําถุงปูนมาแลก
รับส่วนลดพิเศษ ถุงปูนเปล่า 1
ใบมีมลู ค่า 10 บาท หรือแลก
รับของรางวัลพิเศษ เช่น ถุงปูน
เปล่า 10 ใบ แลกรับกระติกนํ้า
ฟรี 1 ใบ
กลยุทธ์
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลัก
Online
IMC Plan คือกลุ่มผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
และ ลูกค้าเจ้าของโครงการ
วิศวกร ผูร้ บั เหมา รวมทัง้ ลูกค้า

1,000,000

เม.ย.-ก.ย.54 ลูกค้าได้รบั ทราบข่าวสาร
และตอบสนองการ
ประชาสัมพันธ์ โดยมาซื้อ
สินค้า อีกทัง้ บอกต่อให้คน
รูจ้ กั มาเป็ นลูกค้า
(Customer Loyalty)

3,000,000

ม.ค.-ธ.ค.54

กระตุน้ การซือ้ สินค้า จาก
ลูกค้า และ กระตุน้ ให้รา้ นค้า
เสนอสินค้า ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั คือยอดขายเพิม่ ขึน้

2,000,000

ทุกเดือน

มีลกู ค้าเพิม่ ขึน้ และมีคนรูจ้ กั
บริษทั ฯ มากขึน้

กลยุทธ์
IMC Plan

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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กลยุทธ์
Marketing
Mixed Promotion

เจ้าของบ้าน เราจึงจัดเชิญชวน
ให้ผใู้ ช้อนิ เตอร์เน็ต ผ่าน
Social Network เช่น
Facebook หรือ Twitter หรือ
E-Mail เข้าร่วมเป็นสมาชิก
Fanpage และมีกจิ กรรมให้ทาํ
ผ่าน หน้าคอมพิวเตอร์ โดย
รางวัลต่างๆ เป็นเครือ่ งจูงใจ
และให้ขอ้ มูลข่าวสาร ของการ
ผลิตสินค้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีการ
ผลิตทีท่ นั สมัย เหมาะกับการใช้
งาน และเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมทํา โดยใช้กลยุทธ์
บอกต่อ เช่น สามารถเชิญชวน
ให้คนมาเป็นสมาชิกลดภาวะ
โลกร้อน 10 คน จะได้หนึ่ง
คะแนน และคะแนน นัน้
สามารถ นํามาแลกเป็น
ผลประโยชน์ ในการให้ส่วนลด
หรือแลกรับของพรีเมีย่ มต่าง
เช่น กระติกนํ้า,แก้วนํ้า,หมวก
ฯลฯ ทีม่ โี ลโก้บริษทั ติดอยู่ดว้ ย
เพือ่ ตอกยํ้าให้ลกู ค้ารูจ้ กั สินค้า
และเป็นการสร้าง Brand
Awareness
การออกโฆษณาในโทรทัศน์
โทรทัศน์
เพือ่ ให้ประชาชนทัว้ ไป ได้รบั
ทราบถึงกระบวนการให้ได้มา
ซึง่ คุณภาพ เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ กระบวนการ
ผลิต เป็นการนําเสนอสิง่ ที่
บริษทั ทําเพือ่ คืนกําไรให้ กับ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
- โฆษณา Tie-In ในรายการ
ข่าว เช่น เรือ่ งเราเช้านี้ ทาง
ช่อง 3 และรายการข่าวข้น คน
ข่าว ทางช่อง 9
- ป้ายโฆษณา billboards
ตามเส้นทาง เช่น บนทางด่วน
หรือเส้นทางการเดินออกสู่
ต่างจังหวัดสายหลัก
- โปรแกรมส่วนลดการค้า
- สนับสนุนทุนการศึกษาของ Online/
สถาบันต่างๆ
TV

100 ล้าน
บาท

5,000,000

ทุก 3 เดือน

ลูกค้าได้รบั ทราบถึง
กระบวนการผลิตทีช่ ่วยลด
ภาวะก๊าซเลือนกระจกทําให้
ช่วยลดโลกร้อน และทําให้
ลูกค้ารูส้ กึ ภาคภูมใิ จว่ามีส่วน
ร่วมในการลดโลกร้อน เมือ
รับประทานสินค้าทีม่ ฉี ลาก
คาร์บอนฟุ้ตพริน้ ต์ และเพือ่
เป็ นการปลูกจิตสํานึกในการ
รักษาสิง่ แวดล้อมให้กบั
เยาวชน

มิ.ย.54

เพือ่ เป็ นการปลูกจิตสํานึกใน
การรักษาสิง่ แวดล้อมให้กบั
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- สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สังคม
เช่น โครงการโรงเรียนสีเขียว,
โครงการถังนํ้าเพือ่ ชุมชน,
โครงการสร้างฝา่ ยเพือ่ ชุมชน
ร่วมกิจกรรม Exhibitionเช่น
งานสถาปนิก เพือ่ เป็นการ
นําเสนอนวัตกรรมสินค้าใหม่
อีกทัง้ เป็ นการสร้างกิจกรรม
การรับรู้ เกีย่ วกับสินค้า และ
ตราสินค้า ให้มคี วามต่อเนื่อง
จัดกิจกรรม Thank you party

กลยุทธ์
Marketing
Mixed Place

เพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่าย
ใหม่ๆ โดยเน้นร้านค้าโมเดิรน์
เช่น HomePro, HomeWork
และไทวัสดุ เพือ่ คลอบคลุม
และขยายช่องส่วนแบ่งทาง
การตลาด

เยาวชน และช่วยสร้าง
ภาพพจน์ทด่ี ใี ห้กบั บริษทั

Event
Hall

5,000,000

มี.ค.54

ลูกค้ามีกจิ กรรมร่วมกับบริษทั
ฯ และเชิญชวนให้ซ้อื สินค้าใน
อนาคต

จดหมาย

3,000,000

พ.ย.54

เพือ่ เป็ นการขอบคุณลูกค้า
และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ทีใ่ ห้
การสนับสนุ นผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั อย่างต่อเนื่อง ช่วย
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้
ลูกค้า และคู่คา้ ของบริษทั
เพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ าย
เพือ่ ทีจ่ ะได้เพิม่ ยอดขาย

MOU
ทํา MOU
ร่วมกัน

ม.ค.54
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ตารางที่ 11 แผนงานกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Action Plan)
โครงงาน / แผนกิจกรรม

ระยะเวลา

Product
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทใ่ี ช้
แพ็กเก็ตใหม่(รีไซเคิล) 10
รายการ
Price
ตัง้ ราคาเท่ากับผูน้ ําตลาด
เน้นให้คาํ แนะนําวิธกี าร
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ถี กู ต้อง
เหมาะสมกับการใช้งานกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
Place-Stretegy
เพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่าย
ใหม่ๆ โดยเน้นร้านค้าโม
เดิรน์ เช่น HomePro,
HomeWork และไทวัสดุ
Promotion

3 เดือน

ทุกเดือน

3 เดือน

Below The Line
ป้ายโฆษณา billboards

ทุกเดือน

สนับสนุนทุนการศึกษา

ปี ละ 1 ครัง้

กิจกรรมเพื่อสังคม

ทุกเดือน

Push Stretegy
โปรแกรม ท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศ เมื่อยอดขาย
ถึงเป้า – ฮ่องกง
โปรแกรมส่วนลดพิเศษ 3%
สําหรับสินค้ากลุ่มปูนผง
และปูนถุง
Thank you party

ปี ละ 1 ครัง้
ทุก 3 เดือน

ปี ละ 1 ครัง้

Pull – Stretegy
จัดรายการนําถุงปูนมาแลก
รับส่วนลดพิเศษ ถุง หรือ
แลกรับของรางวัลพิเศษ
เช่น กระติกนํ้าฟรี 1 ใบ
หรือเสือ้ ยืดสําหรับช่าง
การสื่อสารประชาสัมพันธ์
จดหมายถึงลูกค้า
ทํากิจกรรมผ่าน Facebook

3 เดือน

ทุก 3 เดือน
ทุกเดือน

Above The Line
สื่อโทรทัศน์ชอ่ ง 3/ 5/ 7/ 9

ทุก 3 เดือน

สื่อวิทยุ

ทุก 3 เดือน

นิตยสารคู่บ้าน

ทุก 3 เดือน

นิตยสารอื่นๆ

ทุกเดือน

ช่วงเวลา ปี 2554
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec
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ตารางที่ 12 ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมประเมินผล (Strategic Evaluation and Control)
ระดับการประเมิ น

ระดับภาพร่วมของบริษทั

ระดับผูบ้ ริหาร

ระดับฝ่ายปฏิบตั กิ าร

รายละเอียดการประเมิ น

เป้ าหมาย

ประเมินจากผลประกอบการและ
ภาพรวมของบริษทั รายไตรมาศที่
เริม่ ทําแคมเปญ พนักงานทุกตนใน
บริษทั ร่วมกันรับผิดชอบ
เป็ นการกําหนดเป้าหมายของบริษทั ใน
แต่ละปีว่าต้องประสบความสําเร็จในแต่
ละระดับเท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่น เมือ่
เพิม่ สินค้า เข้ามาใหม่ 10 รายการ
จะต้องเพิม่ จํานวนผูซ้ ้อื หรือยอดขาย กี่
เปอร์เซ็นต์ ผูบ้ ริหารจะได้โบนัสพิเศษ
เป็ นรางวัลตอบแทนในความสําเร็จ

รักษา Market Share ให้ได้ 30% หรือ
เติบโตเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10% ต่อปี

พนักงานมีหลายแผนก ยกตัวอย่าง
แผนกการตลาด โดยวัด KPI ทีม จาก
ความสามารถในการปฎิบตั งิ านได้ตาม
แผนงานทีก่ าํ หนดไว้ 80% มีความเอา
ใจใส่ในงาน รวมทัง้ ความสามารถในการ
ั
แก้ปญหาต่
างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทําให้ภาพรวมของผลงานดี พนักงานก็
จะได้รบั ตอบแทนในความสําเร็จ เช่น
การปรับตําแหน่ งหน้าทีส่ งู ขึน้ หรือ
รายได้ในรูปของเงินเดือนทีเ่ พิม่ ขึน้

KPI ของพนักงานแต่ละคน
นอกเหนือจากการได้รบั ผลตอลแทน
พิเศษ พนักงานถ้าทําให้ยอดขาย
เพิม่ ขึน้ สามารถรักษา Market Share
ในตลาดได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปนู ผง
และปูนถุง ให้ได้ 30% ภายในสิน้ ปี
พนักงานก็จะได้รบั โบนัสพิเศษเป็ น
รางวัลตอบแทนในความสําเร็จ

ยอดขายเพิม่ ขึน้ ซึง่ สามารถแข่งขันได้
ในตลาด และทําให้ผลกําไรเพิม่ ขึน้ โดย
ทีต่ น้ ทุนทางการกระบวนการผลิต และ
การบริหารจัดการทําลง

บทที่ 4
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ทางการตลาด
กรณีศกึ ษา บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ในบทที่ 4 นี้ จะกล่าวถึงประเด็นสรุป
ต่างๆ ได้แก่
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
4.3 ข้อจํากัดในการศึกษา
4.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ทางการตลาด
กรณีศกึ ษา บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อทําการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน และการเพิม่ ขึ้นของผลประกอบการเพื่อสร้างโอกาศในการ
เติบโตของธุรกิจอย่างต่ อเนื่ องระยะยาวของบริษัทฯ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative
Independent Study) ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผูศ้ กึ ษาได้ทําการศึกษาโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ และข้อมูลปฐมภูมใิ นสภาวะเศรฐกิจปจั จุบนั รวมทัง้
การสัมภาษณ์เชิงลึกของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้กลยทุทธ์ในการบริหารบริษทั
ฯ ในอนาคต จากการศึกษาสาเหตุของปญั หา คือ ความสามารถในการทํากําไรทีล่ ดลงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ผง ที่จําหน่ ายในรูปของปูนซิเมนต์ผง (Bulk Cement) และบรรจุเป็ นถุง
(Bag Cement) สิง่ ทีพ่ บจากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ก็คอื ต้นทุนทางด้านการผลิต โดยเฉพาะด้าน
พลังงานเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ที่ปรับผู้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ทางด้านผู้บริโภค หรือบุคคล
ทัวไปที
่ จ่ ะมาเป็ นลูกค้าในอนาคต ไม่ทราบถึงความสําคัญของของการใช้พลังทดแทน ลดผลระ
ทบทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม เหมือนกับทีต่ ่างประเทศ เริม่ ตื่นตัวกันมาได้ ซักพักเนื่องจากต่างประเทศ
ได้รบั ผลกระทบทางด้านภัยธรรมชาติทน่ี บั วันยิง่ ทวีคณ
ู เพิม่ ขึน้
ผลการวิเ คราะห์แ ละกํ า หนดกลยุท ธ์ ผลการศึก ษาและวิเ คราะห์ต ามขัน้ ตอนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ของบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ทีม่ กี ารวางแผนกลยุทธ์มุ่ง
ที่ขยายผลิต ภัณฑ์ไปยังลูก ค้า จากการวิเคราะห์ใ นรูป TOWS ของบทที่ 3 พบว่ าบริษัทมี
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ข้อจํากัด มีจดุ แข็ง และมีโอกาศ ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถ
สรุปผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
กลยุทธ์ที่ระดับองค์กร กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบแนวราบ (Growth Strategy)
โดยเป็ นการสร้างการเติบโตด้วยการเพิม่ สินค้า หรือบริการใหม่ทส่ี อดคล้องกับสินค้าหรือบริการ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสูตรพิเศษเฉพาะเจาะจงในแต่ละการใช้งานแต่ละประเภท เป็ น
ต้น ซึง่ เป็ นการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาด้วยความรูค้ วามชํานาญ
กลยุ ท ธ์ ร ะ ดั บ ธุ ร กิ จ กล ยุ ท ธ์ ส ร้ า งคว ามแตกต่ า งแบบมุ่ ง เน้ น (Focused
Differentiation Strategy) กล่าวคือ บริษทั ควรสร้างความแตกต่างของสินค้าทีม่ ี จากการพัฒนา
ด้านกระบวนการผลิต รวมทัง้ ปรับแพ็คเกจของสินค้า ให้สามารถนํ ากลับมาใช้ใหม่ หรือผลิตจาก
วัสดุ รีไซเคิล ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัย เพื่อเพิม่ มูลค่า และความแตกต่าง
จากคู่แข่ง เพิม่ กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มทีร่ กั สิง่ แวดล้อม และเริม่ ให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ให้กบั
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มคี วามรูแ้ ละอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีท่ างบริษทั จะจัดขึน้ ไม่ว่าเป็ น
Event หรือ กิจกรรมร่วมอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ
กลยุทธ์ระดับหน้ าที่
ต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กร ทีก่ ําหนดทิศทางให้องค์กรมีการเติบโต
เราจะใช้การแบ่งตลาดที่ทําให้มองเห็นภาพครบทัง้ 360 องศา โดยให้เรามองออกเป็ น “Value
Chain” ต่อไปนี้ การพิจารณาแบ่ง ต้องพิจารณารอบด้านทัง้ ทาง Demand และ Supply โดย
คํานึงถึงห่วงโซ่แห่งคุณค่าของการสนองตอบความต้องการของตลาดเป็ นมุ่งเน้นการพัฒนตลาด
ได้เลือกเอาการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด มาใช้เพื่อให้องค์กรณ์สามารถ
แข่งขัน้ ในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมันคงในอนาคต
่
โดยการเพิม่ ส่วนแบ่งตลาด
และการนํ าเอากลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาใช้ในการแก้ปญั หา เพื่อ
สร้างสินค้าให้เป็ นที่รจู้ กั และเพื่อเป็ นการสื่อให้ผู้ซ้อื รับทราบถึงคุณภาพของสินค้าดีในราคาที่
เหมาะสม เพื่อเป็ นทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกสมัครร่วมธุรกิจ
มุ่งเน้นด้านการสรรหาพนักงานขาย ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ IMC (Integrated Marketing
Communication) เพื่อเพิม่ ช่องทางให้มคี วามหลากหลายในการตลาด และมุ่งเน้ นการรักษา
สมาชิกและลูกค้าเก่าไว้โดยใช้กลยุทธ์ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและสมาชิกให้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารจนเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
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4.2 อภิ ปรายผลการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้ ได้มกี ารอ้างอิงทฤษฎีต่างๆ เพื่อนํ าประกอบการวิเคราะห์ซง่ึ การ
วางแผนการดําเนินการต่างๆ จะยึดแนวปฎิบตั ติ ามทฤษฎี แต่ในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ต่างๆ อาจจะมีการยืดหยุ่นบ้างตามแต่สถานการณ์ วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร ซึ่งการ
กําหนดกลยุทธ์จากการศึกกษาในครัง้ นี้เป็ นการวางกลยุทธ์ทใ่ี นภาพรวมของทัง้ องค์กร เพื่อให้
พนักงานทีป่ ฎิบตั หน้าทีใ่ นทุกส่วนงาน สามารถกําหนดบทบาท และหน้าทีข่ องตนเองได้ชดั เจน
และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานในด้านต่ างๆ ได้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อ
บริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรทีย่ งยื
ั่ น
ความแตกต่างหรือเหมือนสอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ ของธุรกิ จ
กลยุทธ์ระดับ Corporate Level Strategy คือกลยุทธ์การเจริญเติบโต แบบ สร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทส่ี อดคล้องกับผลิตภัณฑ์เดิม (Concentric Diversification) คือ การผลิตสินค้า
ใหม่ทใ่ี ช้นวัตกรรมการผลิตทีท่ นั สมัย ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตทีต่ ่าํ ลง
กลยุทธ์ระดับ Business Level คือ กลยุทธ์สร้างความแตก (Differentiation) การสร้าง
ความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ เพื่อนํ าเสนอสินค้าทีย่ งั ไม่มใี นตลาดมาก่อนทําให้ได้เปรียบในการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าทีท่ างบริษทั จะออกมาจําหน่ ายอีก 10 รายการทีม่ ี
การผลิตสินค้าใหม่ทใ่ี ช้นวัตกรรมการผลิตทีท่ นั สมัย ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตทีต่ ่าํ ลง
กลยุทธ์ระดับ Functional Level คือกลยุทธ์ Promotion ผสมผสานกับ กลยุทธ์ ECommerce: นํ ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นปจั จุบนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีการออกสื่อโฆษณาทํา
ให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อองค์กร ทัง้ ใน Facebook และ Youtube รวมทัง้ ทําให้ ลูกค้าทีไ่ ด้รบั ชม
มีค วามรู้ส ึก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ช่ ว ยเหลือ ชุ ม ชน ซึ่ง ถ้ า ทางบริษัท สามารถโปรโมทให้เ ห็น ถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อน ผนวกกับ ผลิตภัณฑ์ท่ชี ่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็ นอย่างดี
ดังนัน้ กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ กลยุทธ์ดา้ นโปรโมชัน่ ผสมกับกลยุทธ์ E-Commerce จึงเป็ นกล
ยุทธ์ทด่ี ที ส่ี ุด ทีจ่ ะสามารถแก้ใขปญั หา เรื่องยอดขายของปูนซิเมนต์ผง ของบริษทั ได้เป็ นอย่างดี
ซึง่ สามารถดูสรุปผลจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในตารางด้านล่างนี้
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ตารางที่ 13 การสรุปอภิปรายผลการศึกษา
กลยุทธ์ระดับองค์กร

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

กลยุทธ์ทไ่ี ด้จากผลการวิจยั
กลยุ ท ธ์ท่เี หมาะสม คือ กลยุ ท ธ์
การเจริญเติบโต ด้วยวิธกี ารการ
เพิม่ ส่วนครองตลาดสําหรับการ
เพิม่ จํานวนสินค้าใหม่ เข้าไปใน
ตลาด เพื่อดึง ส่วนแบ่งตลาดมา
ครองให้ได้มากทีส่ ุด

กลยุทธ์จากทฤษฏี
1.การเจริญเติบโต (Growth
Strategic)
2.กลยุ ท ธ์ ร ัก ษาเสถีย รภาพ
(Stability Strategy)
3.กลยุทธ์ตดั ทอน (Retrench
Strategy)

กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม คือ กลยุ ท ธ์ 1.กลยุ ท ธ์ ผู้ นํ า ด้ า นต้ น ทุ น
กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความแตกต่ า ง (Cost – Leadership
(Differentiation Strategy)
Strategy)
2.กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
(Differentiation Strategy)
3.กลยุทธ์มุ่งเน้ นแข่งขันด้าน
ต้ น ทุ น (Focus
Cost
Leadership Strategy)
4.กลยุ ท ธ์ มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ( Focus
differentiation strategy)

กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ด้าน กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม คือ
การตลาด
- ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
ก า ร ต ล า ด แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
(Promotion ใน 4 P)
- กลยุทธ์ E-Commerce

1.กลยุทธ์การตลาด 4P
2.กลยุทธ์ STP
3.กลยุทธ์ Push/Pull
4.กลยุทธ์ E-Commerce

อภิปรายผล
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ไ ด้ จ า ก
การศึกษาตรงกับ ทฤษฎี
เ รื่ อ ง ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
เจ ริ ญ เ ติ บ โ ต ( Growth
Strategic)แ บ บ ก ล ยุ ท ธ์
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
(Concentric
Diversification)
- ด้ ว ย วิ ธี ก า ร เ พิ่ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ สํ า หรั บ
การรักษาสมาชิกปจั จุบนั
และสร้างฐานลูกค้าใหม่
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ไ ด้ จ า ก
การศึกษาตรงกับ ทฤษฎี
เรื่อ งกลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความ
แตกต่าง (Differentiation
Strategy) คือ สิน ค้า มี
ความโดดเด่ น ต่ า งจาก
สิน ค้า ทัว่ ไปในเรื่อ งของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ที่
อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ตัง้ แต่
ต้น นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า จน
ม า ก ล า ย เ ป็ น สิ น ค้ า
สํา เร็จ รู ป รวมถึง การทํ า
แพ็ ค เกจให้ ส ามารถนํ า
กลับ มาใช้ ใ หม่ ได้ เป็ น
การนํ านวัต กรรมมาช่ ว ย
ใ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
แตกต่างของสินค้
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ไ ด้ จ า ก
การศึกษาตรงกับ ทฤษฎี
เรือ่ ง
1.กลยุทธ์การตลาด 4P
2.กลยุทธ์
E-Commerce
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4.3 ข้อจํากัดในการศึกษา
- ข้อมูลที่เปิ ดเผยขององค์กรในการการดําเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องการในด้านกลยุทธ์
การจัดการด้านการตลาดยังไม่สามารถเปิดเผยได้
- ข้อ จํากัด ในการเก็บข้อ มูล จากผู้บริห าร เป็ นช่ วงเวลาที่มกี ารสรุปแผนงาน และ
วางแผนประจําปี ทําการเก็บข้อมูลได้อยากลําบากยิง่ ขึน้
4.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรในระยะต่อไป
บริษทั ฯ ควรให้ความสําคัญกับการตลาดภายในประเทศเป็ นสําคัญ รวมทัง้ การพัฒนา
องค์กรให้เติบโตตามกลยุทธ์ทว่ี างไว้ โดยต้องเน้นความต่อเนื่อง
- การพัฒนาความรู้แ ก่ พ นัก งานในองค์เ พราะเป็ นรากฐานในการต่ อ ยอดความคิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างไม่สน้ิ สุด
- การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ (Software) ภายใน
องค์กร และเทคโนโลยีในการการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
- การพัฒนาชุมชม และสังคม (Community) ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และยังยื
่ น่
- การประชาสัมพันธ์ส่อื สารภายในองค์กร ให้พนักงานในองค์กรทราบ และสร้างความ
เข้าใจในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่วี างไว้ เพื่อให้องค์ก้าวไปสู่องค์แห่งการเรียนรู้ และ
พัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต
- เน้นการใช้กลยุทธผลักแบบผสมผสาน (Push & Pull) เพื่อเป็ นการกระตุ้น และดึงดูด
ใจให้รา้ นค้าตัวแทนจําหน่ าย ซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านค้าช่วง (Sub Agent) เช่น
การให้ส่วนลดการค้า หรือการทํา Promotion ทีม่ ุ่งไปทีร่ า้ นค้าช่วง (Sub agent) ให้มากขึน้ ทัง้ นี้
เพื่อรักษาพืน้ ทีส่ ต๊อกสินค้าของลูกค้า และการรักษา Market Share ในตลาดให้เพิม่ ขึน้ ต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
โครงคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ เชิ งลึก
1. ท่านคิดว่าทิศทางของธุรกิจซีเมนต์ในอนาคตโดยเฉพาะปี 2554 จะเป็นอย่างไร และ
คาดการณ์ระยะยาว (การเติบโตของตลาด,การแข่งขันในตลาด,กลยุทธ์ของตราสินค้าปูนอินทรี)
2. ท่านคิด KEY SUCCESS ของธุรกิจซีเมนต์ เป็ นอย่างไร และองค์กรได้พฒ
ั นาส่วนใด
ไปบ้าง
3. ปญั หาในส่วนของความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง ท่านคิดว่ามาจากสาเหตุใด
4. จากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ท่านคิดว่าแนวทางแก้ไขปญั หาของบริษทั ควรเป็นอย่างไร หรือ
ควรพัฒนาทางด้านใดบ้าง
5. ท่านคิดว่ากลยุทธ์ใดเป็ นกลยุทธ์หลักในการชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
6. ท่านคิดว่า การเมืองทีไ่ ม่มนคงมี
ั ่ ผลต่อธุรกิจปูนซีเมนต์ปี 2554 อย่างไร
7. ทางปูนซีเมนต์มกี ารลงทุนทางด้าน TECHNOLOGY เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างไรบ้าง
8. จุดอ่อน เมื่อเทียบแบรนด์ SCCC , SCG และ TPI ในตลาด ทัง้ ในเรือ่ งของคุณภาพ
และราคา
9. แนวทางในการพัฒนาร้านค้าของ SCCC เป็ นอย่างไรบ้าง มีการพัฒนาไปเป็นแบบ
MODERN TRADE อย่าง SCG หรือไม่
10. จุดอ่อนในเรือ่ งผลิตภัณฑ์เมือ่ เทียบกับ SCG และ TPI
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กระบวนการนําวัตถุดบั จากแหล่ง (เหมือง)

กระบวนการเตรียวัตถุดิบด้วยการบดหยาบ

กระบวนการเตรียวัตถุดิบด้วยการบดละเอียด

163

กระบวนการเผาปูนผลิ ตปูนเม็ด

กระบวนการผลิ ตเผาปูนผลิ ตปูนผง

ประวัติผศู้ ึกษา
นายโยธิน ตันวิเชียรศรี เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี คณะการจัด การทั ่วไป สาขาวิช าการตลาด จากมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ บ้ า นสมเด็จ
เจ้าพระยา เมื่อปี การศึกษา 2543 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตัง้ แต่ ปีการศึกษา
2553 ปจั จุบนั ปฏิบตั งิ านใน บริษทั คอนวูด จํากัด เครือบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ฝา่ ยขายโครงการ และธุรกิจค้าปลีก

