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บทคัดย่อ
การศึก ษาค้ น คว้า ด้ ว ยตนเอง เรื่อ ง การจัด การเชิง กลยุ ท ธ์ และกลยุ ท ธ์
การตลาด กรณีศกึ ษา บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปญั หา และปจั จัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดด้าน
การตลาดของบริษทั ฯ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ความ
รับผิด ชอบต่ อ สัง คม เพื่อ เพิ่มผลประกอบการ ยอดขาย และเพิ่ม ขีด ความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร โดยมีระเบียบวิธกี ารศึกษาแบบผสมผสาน คือ การศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) และการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมโิ ดยการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการศึกษาพบว่า 1)กลยุทธ์ระดับบริษทั (Corporate Strategy) ทีเ่ หมาะสมกับ
บริษัท คือกลยุทธ์เ ติบโต เพราะด้วยตลาดในอนาคตผู้คนให้ค วามใส่ ใจในเรื่องของการทํา
CSR เป็ นอย่างมากทําให้แนวโน้ มมีมลู ค่าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
(Business Strategy) คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่ างในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ในทางการตลาด และเป็ นแนวทางในการสนับสนุ นการเติบโตอย่าง
มันคง
่ และกลยุทธ์ระดับปฏิบตั ิการ (Functional Strategy) ให้ความสําคับกับการนํ าการ
สื่อสารทางการตลาด เข้ามาใช้ผสมผสานกับการนํ ากลยุทธ์ E-Commerce เพื่อให้ลูกค้าใน
ประเทศ เกิดการรับรู้ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องของขัน้ ตอนกระบวนการผลิตสินค้าที่
รักษาสิง่ แวดล้อม เพื่อขจัดความสูญเปล่าทีท่ ําให้บริษทั ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และยัง
เป็ นแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน้ ทางการตลาด และทําให้บริษทั สามารถเติบโตได้อย่างอย่างยังยื
่ น
ทัง้ ตลาดในประเทศ และต่างประเทศในอนาคต

บทนํา
บริษัท ปูน ซีเ มนต์ น ครหลวง จํา กัด (มหาชน) ได้จ ดทะเบียนจัด ตัง้ เป็ น นิ ติบุ ค คล
ประเภทบริษทั จํากัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 100 ล้านบาท
นํ า หุ้นเข้าซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2520 และจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัดเมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2536 ในปี 2542 มีการเพิม่
ทุนจดทะเบียนเป็ น 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 300 ล้านหุ้น ในมูลค่าหุ้นละ10
บาท เป็นทุนชําระแล้วจํานวน 2,500 ล้านบาท
บริษัทประกอบกิจการอุ ตสาหกรรม ผลิตและจําหน่ ายปูนซีเมนต์ และปูนสําเร็จรูป (มอร์ตาร์)
ภายใต้ตราสินค้า “อินทรี” ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
ปูนเม็ด (Clinker) เป็ นผลิตภัณฑ์ขนั ้ ต้นซึง่ ได้จากการนํ าวัตถุดบิ ทัง้ หมดมาบดให้ละเอียดแล้วผ่าน
เตาเผาออกมาโดยยังไม่มกี ารผสม และยังไม่ผ่านกระบวนการบดละเอียดให้เป็ นปูนซีเมนต์ โดยปูนเม็ด
(Clinker) เป็ นสินค้าทีจ่ าํ หน่ ายไปยังต่างประเทศเท่านัน้ เนื่องจากค่าขนส่งปูนเม็ดไปบดละเอียดเป็ นปูนซีเมนต์
ยังต่างประเทศตํ่ากว่าขนส่งปูนซีเมนต์ทบ่ี ดละเอียด และผสม Additive material แล้วมาก
ปูนซีเมนต์ (Cement) เป็ นผลิตภัณฑ์ขนั ้ ที่ 2 ได้มาจากการนําปูนเม็ด (Clinker) มาผสมกับส่วนผสม
พิเศษเพื่อพิม่ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Additive material) เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ให้เป็ น
ปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ จากนัน้ จึงผ่านหม้อบดละเอียด เพื่อบดให้เป็ นผลิตภัณฑ์ปนู สําเร็จรูป
ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป (มอร์ตา้ ร์) เป็ นผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์สาํ เร็จรูปพร้อมใช้งาน มี
ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิม่ ประสิทธิภาพ เพียงผสมให้เข้ากัน
กับนํ้าสะอาดในอัตราส่วนทีก่ ําหนด ก็สามารถใช้งานได้ทนั ที กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งได้เป็น 2
กลุ่ม คือ
1. กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ
- กลุ่มแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่ าย (Channel Distribution) : การขายตรงจาก
บริษทั (Direct Sales) ผ่านร้านค้าตัวแทนจําหน่ าย (Trader) ซือ้ มาขายไป (Wholesalers) ขาย
ส่ง ขายปลีก (Retailer) และ Modern Trade )
- กลุ่มแบ่งตามผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย (End user) ซึง่ ได้แก่ Civil Engineering วิศวกร ,
General Contractor ผูร้ บั เหมา , Self-Builders Masons ช่างก่อสร้าง
- กลุ่มเจ้าของโครงการ ( Project Owner ) : ซึง่ ได้แก่ Owner เจ้าของบ้าน ,
Developer เจ้าของธุรกิจบ้านจัดสรร , Government งานก่อสร้างรัฐบาล งานราชการ
- กลุ่มแบ่งตามประเภทของงานก่อสร้าง (Construction File ) : Housing งานแนบ
ราบ บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์, Commercial / Industrial / Building งานอาคาร คอนโด
ห้างสรรพสินค้า งานโรงงาน , Infrastructure งานทําถนน อุโมงค์ งานทางหลวง เป็นต้น

- กลุ่มแบ่งตามการนํ าไปใช้งาน (Application) : Masonry งานก่ออิฐ , Structure
งานโครงสร้าง , Precast / Prestressed งานหล่อซีเมนต์สําเร็จ เช่น ผนังสําเร็จรูปทีท่ ําจาก
ซีเมนต์
2. กลุ่มลูกค้าภายนอกประเทศ
ได้แก่ กลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง เอเชีย โดยตลาดหลักๆ เช่น เวียดนาม บังคลาเทศ
พม่า และกัมพูชา

ปัญหา และลักษณะปัญหาที่เกิ ดขึน้ ภายในองค์กร
ประกอบด้วย
1. ปญั หาด้านผลประกอบการ ยอดขาย การตลาด และด้านการรักษาสถานะความสามารถใน
การแข่งขันให้ยงยื
ั่ 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 หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ -15.23 ซึง่ มากทีส่ ุดในรอบ 5 ปี จากข้อมูลที่
ทําการพิจารณา
2.ปญั หาด้านการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
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) ที่เป็ 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

แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดธุรกิจปูนซีเมนต์ ของ
บริษทั ปูนซีเมนต์นคหลวง จํากัด (มหาชน) ได้ทําการศึกษาทฤษฎี และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ
นํ ามาประกอบสนับสนุ นผลการศึกษา และประกอบการนํ าเสนอผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษาทีก่ ําหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฏี และทฤษฏีเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.2 กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies)
2.3 แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (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
ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์ PEST Analysis ประกอบด้วย
1. ด้านการเมือง (Political Component = P)
2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component = E)
3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S)
4. ด้านเทคโนโลยี (Technological Component = T)
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis)
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 Modelประกอบด้วย
1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rival among Existing Competitors)
2. การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants)
3. อํานาจการต่อรองของผูผ้ ลิต (Bargaining Power of Suppliers)
4. อํานาจการต่อรองของผูบ้ ริโภค (Bargaining Power of Customers)
5. การมีสนิ ค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute)
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์ (Internal Analysis)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (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)
ทฤษฏีการจัดการห่วงโซ่คุณค่า จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. Primary Activities เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรทีเ่ ป็ นกิจกรรมทีส่ ่งมอบคุณค่า
หลักให้กบั ลูกค้า โดยประกอบไปด้วย
- Inbound Logistics กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการได้รบั การขนส่ง การจัดเก็บ
และการแจกจ่ายวัตถุดบิ
- Operations กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลีย่ นหรือแปรรูปวัตถุดบิ ให้ออกมา
เป็นสินค้า เป็ นขัน้ ตอนการผลิต

- Outbound Logistics กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหน่ าย
สินค้าและบริการไปยังลูกค้า
- Marketing and Sales กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซือ้ สินค้าและ
บริการ
- Customer Services กิจกรรมทีค่ รอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิม่ คุณค่า
ให้กบั สินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย
2. Supporting Activities เป็นกิจกรรมสนับสนุ นช่วยให้คุณค่าต่างๆ ไปสู่ลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบด้วย
- Procurement กิจกรรมในการจัดซือ้ -จัดหา input เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก
- Technology Development กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทช่ี ่วยใน
การเพิม่ คุณค่าให้สนิ ค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต
- Human Resource Management
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพ ยากรบุ ค คล ตัง้ แต่ ว ิเ คราะห์ ค วามต้ อ งการ สรรหา และคัด เลือ ก ประเมิน ผล พัฒ นา
ฝึกอบรม ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และแรงงาน
- Firm Infrastructure โครงสร้างพืน้ ฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบ
การเงิน การบริหารจัดการขององค์กร
ซึง่ กิจกรรมหลักข้างต้นจะทํางานประสานงานกันได้ดจี นก่อให้เกิดคุณค่าได้นนั ้ จะต้อง
อาศัยกิจกรรมสนับสนุ นทัง้ 4 กิจกรรม และนอกจากกิจกรรมสนับสนุ นจะทําหน้ าที่สนับสนุ น
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
4. การวิเคราะห์จดุ 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

ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาเรือ่ ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาด กรณีศกึ ษา บริษทั ปูนซิ
เมนต์ นครหลวง จํา กัด (มหาชน) ออกแบบการวิจยั โดยศึก ษาข้อ มูล ปฐมภูม ิ ในแบบ การ
ศึก ษาวิจยั เชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ว ิธ ีการสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก (Depth
Interview) และศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูม ิ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา เวบไซต์ งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 ส่วน คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ การศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก (Depth Interview) บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร ฝ่ายขายโครงการ
และธุรกิจการตลาด บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) รวมถึงกลุ่มลูกค้าร้านตัวแทน
จําหน่าย และลูกค้ากลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงองค์กร ข่าวสารข้อมูล สภาพแวดล้อม
ภายนอก เศรษฐกิจ การเมือ ง เทคโนโลยี คู่แข่ง ลูกค้า ผู้ผ ลิต และเว็บไซต์ ที่เ กี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษาข้อมูลจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
ในการกําหนดแนวทางเลือกกลยุทธ์ในการศึกษานี้ จะใช้เครื่องมือ สําหรับกําหนดกล
ยุทธ์ คือ การใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เข้ามากําหนดกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆหลังจากใช้
เครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อนํ าข้อมูลจากการวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์
SWOT มาช่วยกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร รายละเอียดดังนี้
ก. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) บริษทั ควรใช้กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุด
คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ทบ่ี ุคคลภายนอกรูจ้ กั เพียง
แค่เป็ นปูนซิเมนต์เท่านัน้ การพัฒนาสินค้า และการให้ความรูเ้ พิม่ เติมเกี่ยวกับเป้าหมายการ
ดําเนินธุรกิจทีม่ งุ่ เน้นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จะทําให้ลูกค้าได้รวู้ ่ามีส่วนร่วมในการช่วยลด
ภาวะโลกร้อ น จะทําให้ลูก ค้า รู้ส ึก ภาคภูมใิ จ และเกิด การจงรัก ภัก ดีต่ อ ตราสินค้ามากกว่ า ที่
เป็นอยูใ่ นปจั จุบนั ซึง่ จะมีผลต่อยอดขาย และกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย
ข. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) บริษทั ควรใช้กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุด คือ
กลยุทธ์สร้างความแตกต่างแบบมุ่งเน้น (Focused Differentiation Strategy) กล่าวคือ บริษทั
ควรสร้างความแตกต่างของสินค้าทีม่ ี จากการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต รวมทัง้ ปรับแพ็คเกจ
ของสินค้า ให้สามารถนํ ากลับมาใช้ใหม่ หรือผลิตจากวัสดุ รีไซเคิล ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตที่ทนั สมัย เพื่อเพิม่ มูลค่า และความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิม่ กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มที่รกั
สิง่ แวดล้อม และเริม่ ให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มคี วามรูแ้ ละอยาก
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทีท่ างบริษทั จะจัดขึน้ ไม่ว่าเป็ น Event หรือ กิจกรรมร่วมอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ
รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ นอกจากนี้ บริษทั ควรเลือกใช้กลยุทธ์อ่นื ๆ อีกเช่น
- 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 การเป็ นผูน้ ําการตลาดถ้าไม่ขยาย ฐานการตลาด
เพิม่ ในอนาคตอาจจะเสียตําแหน่ งผู้ครองตลาดอันดับนัน้ ๆ บริษทั ฯ จะต้องพยายามขยายฐาน
ลูกค้าให้ได้มาก และพยายามเสนอสิง่ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ แก่ลกู ค้าทีม่ คี วามจงรักภักดี
ค. กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy) บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงควร
กําหนดกลยุทธ์ระดับหน้ าที่ซ่งึ สอดคล้องกับ กลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดย
การสร้างกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ระดับหน้าทีด่ า้ นการตลาด แบ่งเป็นกลยุทธ์ STP และกลยุทธ์
ส่วนผสมการตลาด ดังนี้
- กลยุทธ์แบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การแบ่งส่วนตลาดของสินค้าปูนซีเมนต์
เราจะใช้การแบ่งตลาดทีท่ ําให้มองเห็นภาพครบทัง้ 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
- กลยุทธ์การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงควร
เลือกวางกลยุทธ์การตลาด โดยการกําหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งคลอบคลุมกลุ่มลูกค้าต่างๆ ใน
ประเทศ โดยจะไม่เน้นการส่งออกไปต่างประเทศ เนื่องจากราคาขายปูนซีเมนต์ส่งออกค่อนข้าง
ตํ่า ซึ่งเป็ นผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงนโยบายของผู้ถอื หุ้นที่ไม่ต้องการให้
บริษัท ปู น ซีเ มนต์ น ครหลวงไปแย่ ง ลู ก ค้า ของบริษัท ในกลุ่ ม โฮลซิม ในต่ า งประเทศ บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงจึงมุง่ เน้นตลาดในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
- กลุ่มผู้ร บั เหมาก่ อ สร้า ง เนื่ อ งจากป จั จุบนั อํ านาจการตัด สินใจเลือ กแบรนด์ของ
ปูนซีเมนต์ทจ่ี ะใช้ในงานก่อสร้าง ส่วนมากถูกกําหนดโดยผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้น
ในกลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้างทุกรายตัง้ แต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
- เจ้าของสิง่ ปลูกสร้าง / เจ้าของโครงการ เนื่องจากแนวโน้วในการให้ความสําคัญใน
การเลือกซือ้ วัสดุก่อสร้างมีสงู ขึน้ เจ้าของสิง่ ปลูกสร้างและเจ้าของโครงการให้ความสําคัญในเรื่อง
คุณ ภาพ คุณ สมบัติในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น บรษัทฯ จึงควรมุ่ง เน้ นทําการตลาดไปยัง กลุ่ ม
ลูกค้ากลุ่มนี้
- หน่ วยงานภาครัฐ เนื่องจากนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ น
โอกาสให้บริษทั ฯ สามารถเข้าไปประมูลโครงการต่างๆ ของรัฐได้มากขึน้
กลยุทธ์การวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning) จากการกําหนดกลยุทธ์ทงั ้ 3 ระดับ
ในการที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมผลิต และจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ บริษทั ปูนซิเมนต์
นครหลวง จึงควรทําการกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ด้าน

ความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ และด้า นด้า นนวัต กรรมด้านความเป็ น ผู้นํ า ทางสิน ค้า ที่ม ี
คุณภาพ
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
เหมาะสมมากที่สุ ด 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 ยลดภาวะโลกร้ อ 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
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
สรุปผลการศึกษา อภิ ปราย และข้อเสนอแนะ
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 เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้กลยุทธ์ในการบริหารบริษทั ฯ
ในอนาคต จากการศึกษาสาเหตุของปญั หา คือ ความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงในกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ผง ทีจ่ ําหน่ 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
ผลการวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามขัน้ ตอนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ของบริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ทีม่ กี ารวางแผนกลยุทธ์มุ่งทีข่ ยาย
ผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า จากการวิเคราะห์ในรูป TOWS ของบทที่ 3 พบว่าบริษทั มีขอ้ จํากัด มีจุด
แข็ง และมีโอกาศ ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของ
การศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
กลยุทธ์ทร่ี ะดับองค์กร กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบแนวราบ (Growth Strategy)
โดยเป็นการสร้างการเติบโตด้วยการเพิม่ สินค้า หรือบริการใหม่ทส่ี อดคล้องกับสินค้าหรือบริการ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสูตรพิเศษเฉพาะเจาะจงในแต่ละการใช้งานแต่ละประเภท เป็ น
ต้น ซึง่ เป็ นการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาด้วยความรูค้ วามชํานาญ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างแบบมุ่งเน้น (Focused Differentiation
Strategy)
กล่ า วคือ บริษัท ควรสร้า งความแตกต่ า งของสิน ค้า ที่ม ี จากการพัฒ นาด้า น
กระบวนการผลิต รวมทัง้ ปรับแพ็คเกจของสินค้า ให้สามารถนํ ากลับมาใช้ใหม่ หรือผลิตจากวัสดุ
รีไซเคิล ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัย เพื่อเพิม่ มูลค่า และความแตกต่างจาก

คู่แข่ง เพิม่ กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มที่รกั สิง่ แวดล้อม และเริม่ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กบั
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มคี วามรูแ้ ละอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีท่ างบริษทั จะจัดขึน้ ไม่ว่าเป็ น
Event หรือ กิจกรรมร่วมอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กร ทีก่ ําหนดทิศทาง
ให้องค์กรมีการเติบโต เราจะใช้การแบ่งตลาดทีท่ ําให้มองเห็นภาพครบทัง้ 360 องศา โดยให้เรา
มองออกเป็ น “Value Chain” ต่อไปนี้ การพิจารณาแบ่ง ต้องพิจารณารอบด้านทัง้ ทาง Demand
และ Supply โดยคํานึงถึงห่วงโซ่แห่งคุณค่าของการสนองตอบความต้องการของตลาดเป็ น
มุ่งเน้ นการพัฒนตลาด ได้เลือกเอาการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด มาใช้
เพื่อให้องค์กรณ์สามารถแข่งขัน้ ในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่ อเนื่องมันคงในอนาคต
่
โดยการเพิม่ ส่วนแบ่งตลาด และการนํ าเอากลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
มาใช้ใ นการแก้ปญั หา เพื่อ สร้างสินค้าให้เ ป็ นที่รู้จกั และเพื่อ เป็ นการสื่อ ให้ผู้ซ้อื รับทราบถึง
คุณภาพของสินค้าดีในราคาทีเ่ หมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซือ้
และเลือกสมัครร่วมธุรกิจ มุ่งเน้นด้านการสรรหาพนักงานขาย ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ IMC
(Integrated Marketing Communication) เพื่อเพิม่ ช่องทางให้มคี วามหลากหลายในการตลาด
และมุ่งเน้ นการรักษาสมาชิกและลูกค้าเก่าไว้โดยใช้กลยุทธ์ CRM (Customer Relationship
Management) เพื่อ ติด ต่ อ สื่อ สารกับ ลูก ค้าและสมาชิก ให้ร บั รู้ข้อ มูล ข่าวสารจนเกิด ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร
อภิ ปรายผล
การศึกษาในครัง้ นี้ ได้มกี ารอ้างอิงทฤษฎีต่างๆ เพื่อนํ าประกอบการวิเคราะห์ซ่งึ การ
วางแผนการดําเนินการต่างๆ จะยึดแนวปฏิบตั ติ ามทฤษฎี แต่ในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ต่างๆ อาจจะมีการยืดหยุ่นบ้างตามแต่สถานการณ์ วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร ซึ่งการ
กําหนดกลยุทธ์จากการศึกษาในครัง้ นี้เป็ นการวางกลยุทธ์ท่ใี นภาพรวมของทัง้ องค์กร เพื่อให้
พนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทุกส่วนงาน สามารถกําหนดบทบาท และหน้าทีข่ องตนเองได้ชดั เจน
และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานในด้านต่ างๆ ได้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่ อ
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 ะสามารถแก้ไขปญั หา เรือ่ งยอดขายของปูนซิเมนต์ผง ของบริษทั ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรให้ความสําคัญกับการตลาดภายในประเทศเป็ นสําคัญ รวมทัง้ การพัฒนา
องค์กรให้เติบโตตามกลยุทธ์ทว่ี างไว้ โดยต้องเน้นความต่อเนื่อง
- การพัฒนาความรู้แก่พนักงานในองค์เพราะเป็ นรากฐานในการต่ อยอดความคิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างไม่สน้ิ สุด
- การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ (Software) ภายใน
องค์กร และเทคโนโลยีในการการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
- การพัฒนาชุมชม และสังคม (Community) ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และยังยื
่ น่
- การประชาสัมพันธ์ส่อื สารภายในองค์กร ให้พนักงานในองค์กรทราบ และสร้างความ
เข้าใจในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่วี างไว้ เพื่อให้องค์ก้าวไปสู่องค์แห่งการเรียนรู้ และ
พัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต
- เน้นการใช้กลยุทธ์ผลักแบบผสมผสาน (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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