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บทคัดย่อ
การศึก ษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง เรื่อ ง การศึก ษาและการสร้ างกลยุท ธ์ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
ยอดขายไม่ เป็ นไปตามเป้ าของกระดาษรั ง ผึ ง้ กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท รั ง ผึ ง้ จํ า กัด (นามสมมุ ติ) มี
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อทราบถึงปญั หาทีแ่ ท้จริงทีท่ าํ ให้บริษทั ประสบปญั หาในการดําเนินธุรกิจ
และนํ าปญั หามาวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษทั สามารถ
เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันและสามารถแก้ไขปญั หาในประเด็นเรื่องของยอดขายที่
ลดลงซึ่งเป็ นสิง่ ที่คาดว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อบริษัท ถ้าไม่มกี ารแก้ไขปญั หา นอกจากนี้ผู้
ศึกษายังได้ทําการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทัง้ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั รังผึง้ จํากัด (นามสมมุต)ิ และพนักงานขายจํานวน 5 คน โดย
ภาพรวมจะวิเคราะห์ถงึ ปจั จัยภายนอกทีส่ ง่ ผลต่อบริษทั ด้านการแข่งขัน เพื่อทีจ่ ะนําผลจากการ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามมากําหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษรังผึง้
เพื่อศึก ษาวิเคราะห์แ ละกํ าหนดกลยุท ธ์ในระดับ องค์ก ร และระดับ หน่ ว ยธุ รกิจสํา หรับ ธุ รกิจ
กระดาษรังผึง้ บริษทั รังผึง้ จํากัด และเพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิม่ ยอดขายทาง
ธุรกิจ

บทนํา
บริษทั รังผึง้ จํากัด (นามสมมุต)ิ เป็ นบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้
ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ผลิตจากกระดาษรัง
ผึง้ ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2552 โดยคุณอรุณ เหล่าการกิจกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ได้มองหา
นวัตกรรมใหม่ๆของวงการกระดาษ โดยอาศัยการศึกษาดูงานในต่างประเทศหวังสร้างความ
แตกต่างให้กบั ตลาดพร้อมหลีกหนีคู่แข่ง โดยการเป็ นผูน้ ํ าเข้า และจําหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์ในกลุ่ม
ของกระดาษรังผึง้ เป็ นรายแรกในประเทศไทย
ซึ่งมาลงตัวที่กระดาษรังผึ้ง จากประเทศจีน ด้วยคุณสมบัติของกระดาษรังผึ้งที่ตวั แผ่น
สามารถรองรับนํ้าหนักได้สงู ถึง 800 กก./ตรม. ดังนัน้ จึงนําร่องทดลองทําตลาดกับตลาดรังผึง้ ใน
ประเทศไทย ซึง่ ในช่วงแรกเน้นการนํ าเข้ากระดาษรังผึง้ เป็ นแผ่นสําเร็จรูปแล้วนํ ามาแปรรูปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตามทีต่ ลาดต้องการ เช่น ธุรกิจส่งออกเน้นแปรรูปเป็ นพาเลทแทนการใช้ไม้ทบ่ี างครัง้
ผูส้ ่งออกประสบปญั หาในเรื่องของแมลงที่อาจแฝงอยู่ในไม้พาเลทหรือแม้กระทังการนํ
่
าไปทํา
เป็ นส่วนหนึ่งของการกันกระแทกให้กบั ผลิตภัณฑ์ส่งออก ซึ่งล่าสุดทางบริษทั ได้เจาะตลาดโลง
ศพจากกระดาษรังผึ้ง ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ท่ตี ้องนํ าเข้าไม้เพื่อนํ ามาทําเป็ นโลงศพจํานวน
มาก ซึ่งในปจั จุบนั ทางบริษัทได้มโี รงงานผลิตกระดาษรังผึ้งของตนเองอยู่ท่จี งั หวัดชลบุรี ซึ่ง
สามารถลดต้นทุนสินค้าได้มาก
บริษัท มีความมุ่งมันเอาใจใส่
่
ให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพสินค้า ในทุกขัน้ ตอนการผลิต
ด้วยมาตรฐานการทํางานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO : 9001
เป้ าหมายการดําเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ฯมุง่ เน้นการเติบโตอย่างมันคงในการขยายธุ
่
รกิจ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การบริการทีด่ ี และการตรงต่อเวลา โดยบริษทั ฯ มีเป้าหมายในการเพิม่ ยอดขายผลิตภัณฑ์ท่ี
ผลิตจากกระดาษรังผึง้ สืบเนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุป บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
2. รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิม่ ลูกค้ารายใหม่ให้มากทีส่ ดุ
3. เน้นการขายสินค้าทีม่ รี ะบบการบริการและการจัดการทีด่ ขี องทีมฝา่ ยขาย
4. เพิม่ ยอดขายผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากกระดาษรังผึง้ ให้มากขึน้

ปัญหาและลักษณะปัญหาที่สาํ คัญของบริษทั
จากการวิเคราะห์ยอดขายของทางบริษทั ยอดรายได้ทล่ี ดลงหรือไม่เป็ นไปตามเป้าจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกรวมทัง้ การแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้ ทัง้
จากคูแ่ ข่งขันรายเก่าและคูแ่ ข่งขันรายใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้ ของบริษทั รัง
ผึง้ จํากัด มียอดรายได้จากการขายทีล่ ดลงถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคูแ่ ข่งและ
สูญเสียลูกค้าเป็ นจํานวนมาก ทําให้ทางบริษทั เกิดสภาวะขาดทุน หากไม่มกี ารใช้กลยุทธ์หรือ
วิธกี ารในการแก้ไขปญั หานี้แล้ว อาจส่งผลให้บริษทั มีจาํ นวนลูกค้าทีล่ ดลง รวมทัง้ การเพิม่ ลูกค้า
ใหม่กท็ าํ ได้ยาก จึงต้องมีการดําเนินการหากลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมเพือ่ ช่วยแก้ปญั หานี้ต่อไป

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้า เรือ่ งปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจกระดาษรังผึง้
กรณีศกึ ษาบริษทั รังผึง้ จํากัด (นามสมมุต)ิ ได้มงุ่ ศึกษาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจ
กระดาษรังผึง้ ดังนี้
1.
แนวความคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.
แนวความคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์ทางการตลาด
1.
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดการเชิ งกลยุทธ์
วิ เคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ด้วยแบบจําลอง Five Force
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของการแข่งขันโดยการใช้การวิเคราะห์แบบจําลอง
แรงผลักดันทัง้ 5 ประการ (Five Force Model) เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร
ทฤษฎีการวิ เคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
เป็ นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึง่ ช่วยผูบ้ ริหารกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มี
ศักยภาพจากปจั จัยเหล่านี้ต่อการทํางานขององค์กร
ทฤษฎีการวิ เคราะห์ SWOT นําข้อมูลเชื่อมโยงกันรูปแบบ TOWS Matrix
บริษั ท รัง ผึ้ ง จํ า กัด (นามสมมุ ติ ) สามารถใช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT มาใช้ ป ระเมิ น
สถานการณ์ ของบริษั ท เมื่ อ ได้ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคขององค์ ก ร หรือ
อุตสาหกรรมแล้ว ขัน้ ต่อไปคือการนํา SWOT ทีไ่ ด้มาจัดเรียงเป็ นรูปตารางหรือเมตริกทีเ่ รียกว่า

SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix เพื่อให้ช่วยในการวิเคราะห์หากลยุทธ์ท่เี หมาะสมในการนํ า
จุดแข็ง และโอกาสขององค์กรหรืออุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด (SO Strategies)
กลยุ ท ธ์ ท่ีเหมาะสมในการแก้ไ ขจุ ด อ่ อ นเพื่อ ให้อ งค์ก รหรือ อุ ต สาหกรรมสามารถแสวงหา
ประโยชน์ จากโอกาสได้ (WO Strategies) กลยุทธ์ท่เี หมาะสมในการนํ าจุดแข็งขององค์กรหรือ
อุ ต สาหกรรมมาลดผลกระทบของอุ ป สรรค (ST Strategies) และกลยุ ท ธ์ท่ีเหมาะสมในการ
ป้องกันไม่อุปสรรคมาใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนขององค์กรหรืออุตสาหกรรม (WT Strategies)
แนวคิ ดและทฤษฎีการกําหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ
1.
กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)
เป็ นกลยุทธ์ท่คี รอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันของ
องค์การว่าองค์การจะมีการพัฒนาไปสูท่ ศิ ทางใดจะดําเนินงานอย่างไรและจะจัดสรรทรัพยากรไป
ยังแต่ละหน่ วยขององค์การอย่างไรเช่นการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรการขยายตัวไปในธุรกิจที่
ไม่เกี่ย วข้อ งกัน เลยเป็ น ต้น ตัว อย่างเครื่องมือ (Tools) ที่ช่ว ยในการกําหนดกลยุ ท ธ์ในระดับ
องค์การ
2.
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เป็ นการกําหนดกลยุทธ์ในระดับทีย่ อ่ ยลงไปจะมุง่ ปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การ
กับคูแ่ ข่งและระบุถงึ วิธกี ารทีอ่ งค์การจะใช้ในการแข่งขันมุง่ ปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ให้สงู ขึน้ โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ทค่ี ล้ายกันไว้ดว้ ยกันภายในหน่วยธุรกิจเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดียวกันกลยุทธ์ระดับธุรกิจของSBU นี้จะมุง่ การเพิม่
กําไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึน้ บางครัง้ จึงเรียกกล
ยุทธ์ในระดับนี้วา่ กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึง่ โดยทัวไปจะมี
่
อยู3่ กลยุทธ์คอื
การเป็ นผูน้ ําด้านต้นทุนตํ่า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ
การจํากัดขอบเขตหรือการมุง่ เน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)
3.
กลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ าร (Operational Strategy)
เป็ นการกําหนดกลยุทธ์ทค่ี รอบคลุมวิธกี ารในการแข่งขันแก่ผเู้ กีย่ วข้องในหน่วยงาน
(Function) ต่างๆมุง่ เน้นให้แผนกงานตามหน้าทีพ่ ฒ
ั นากลยุทธ์ขน้ึ มาโดยอยูภ่ ายใต้กรอบของกล
ยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจเช่นแผนการผลิตแผนการตลาดแผนการดําเนินงาน
ทัวไปแผนการด้
่
านทรัพยากรบุคคลแผนการเงิน เป็ นต้น

2. แนวความคิ ดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P's Service Marketing Mix)
7P's Service Marketing Mix คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งจะมี P เพิม่ เติมขึน้ มา
อีก 3 อัน เนื่ องมาจากในป จั จุ บ ัน 4P's นัน้ ไม่เพีย งพอต่ อการอธิบ ายมุม มองหลัก ของการ
บริการ ซึง่ มีดงั นี้
1. Product = ผลิตภัณฑ์
2. Price = ราคา
3. Place / Distribution = สถานที่ ครอบคลุมไปถึงการจัดส่งสินค้า (Supply Chain)
4. Promotion = การส่งเสริมการขายส่วนตัวที่เพิม่ เข้ามามีดงั นี้ (จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ
โดยตรง)
5. People = บุคลากร จะมองในส่วนของพนักงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการพูดจา มารยาท
การแต่งกาย ฯลฯ
6. Process = กระบวน การ/การให้บริการ จะเกีย่ วข้องกับกระบวนการผลิตของธุรกิจบริการ ซึง่
ก็คอื กระบวนการ/ขัน้ ตอน/ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยคํานึงถึงความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า
7. Physical Evidence = ลักษณะ ทางกายภาพ/ภายนอก ปจั จัยจะเกีย่ วข้องกับส่วนทีส่ มั ผัส/จับ
ต้องได้ของการให้บริการและสิง่ แวด ล้อมต่างๆ ของพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ซึง่ จะมีผลต่อความประทับใจ
ของลูกค้า เช่น การมีป้ายโฆษณาติดอยูห่ น้าร้านในตําแหน่งทีโ่ ดดเด่น ฯลฯ
แนวคิ ดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
กระบวนการนํ าเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานใช้ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผูบ้ ริโภคเป้าหมายรับรูว้ ่าสินค้านัน้ ๆ มี
คุณค่าเพิม่ (Value Added) ไปจากสินค้าของผูผ้ ลิตรายอื่นในตลาด
การใช้ IMC ในการสื่อสารทางการตลาดกับผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายมีประโยชน์ทส่ี ําคัญ
คือ นอกจากเป็ นการประหยัดในการทําการตลาด เป็ นการบริหารทรัพยากรไม่ให้เกิดการสูญ
เปล่า แล้วยังเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลทีใ่ ห้ผลตามต้องการ มีความถูกต้องไม่สญ
ู เปล่าในการ
ทําการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีความสอดคล้อง กลมกลืน ประสานและเข้ากันได้ เกิด
ความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั ตลอดเวลาในแต่ละเครื่องมือการสื่อสารการตลาด มรการเติมเต็มกัน
อย่างสมบูรณ์แบบจนเกิดความสมดุล สนับสนุนซึง่ กันและกันในทีส่ ดุ

การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
CRM หมายถึงวิธกี ารในการสร้างการรักษาและความพยายามในการดึงCustomer Value
ออกมาและสร้างเป็ นคุณค่าระยะยาวLife time Customer Value ดังนัน้ CRM จึงเป็ นเรื่องของ
การเรียนรูท้ จ่ี ะสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
กรณีศกึ ษาเรือ่ ง ปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจกระดาษรังผึง้ กรณีศกึ ษา บริษทั
รังผึ้ง จํากัด(นามสมมุติ) ได้ทําการศึกษาโดยใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวทาง
ของกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งวิธศี กึ ษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยจะทําการศึกษา
และค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทัง้ ในส่วนของข้อมูลบริษทั และข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Dept Interview) โดยสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง คือ ประธานกรรมการ และ
พนักงานขาย โดยกําหนดประเด็นต่างๆในการสัมภาษณ์ จากนัน้ จึงนําข้อมูลทุตยิ ภูมิ และข้อมูล
ปฐมภูมมิ าประมวลผลร่วมกันโดยใช้แนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิ คือ การนํ า ข้อ มู ล และรายละเอีย ดต่ า งๆของบริษัท ที่ไ ด้
รวบรวมมาไว้มาทําการวิเคราะห์เพื่อประเมินหาทางเลือกในการกําหนดทิศทางให้แก่
องค์กร
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ
จากการเก็บข้อมูลจากการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ สี มั ภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในด้านต่างๆดังนี้
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
เป็ นบุคคลทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันของธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้ บริษทั รังผึง้ จํากัด(นามสมมุต)ิ จํานวน 1 ท่าน ได้แก่
- คุณอรุณ เหล่าการกิ จกุล ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั รังผึง้ จํากัด (นามสมมุต)ิ
จากการสัมภาษณ์พนักงานขาย
การกําหนดผูถ้ ูกสัมภาษณ์ในตําแหน่งพนักงานขาย โดยเลือกสัมภาษณ์จากพนักงานขาย
บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้ ของบริษทั รังผึง้ จํากัด(นามสมมุต)ิ จํานวน 5 ท่าน เป็ นการสัมภาษณ์
เกีย่ วกับปญั หาและอุปสรรคเกีย่ วกับการขายบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้

ผลการวิ เคราะห์
จากการสรุปประมวลผลข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ แสดงให้เห็นว่า สาเหตุท่ี บริษทั รังผึง้
จํากัดมียอดการสังซื
่ อ้ ทีล่ ดลงหรือยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้า อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกทีม่ กี ารแข่งขันกันจากคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคูแ่ ข่งรายใหม่ในตลาดทีเ่ ข้า
มาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และจากสภาวะเศรษฐกิจหดตัว ทําให้ลกู ค้าปรับเปลีย่ นและลดต้นทุนที่
ไม่จาํ เป็ นให้ลดลง รวมถึงปจั จัยต่างๆ ทีเ่ ป็ นจุดอ่อนของบริษทั เช่น ด้านการสร้างลูกค้าใหม่,
ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทีม่ นี ้อย, ไม่มกี ารส่งเสริมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์,
คนงานในภาคการผลิตขาดความรูท้ กั ษะ ความชํานาญและความสามารถทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทํางานและสุดท้ายการทีไ่ ม่สามารถผลิตเยือ่ กระดาษเองได้ ซึง่ ทัง้ หมดนี้ทาํ ให้ขาดโอกาสในการ
ขายสินค้า เป็ นต้น
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาค
สรุปและแนวโน้ ม
ภาวะการผลิต การนํ าเข้า และการส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิง่ พิมพ์ ในปี 2553
คาดว่า จะเพิ่ม ขึ้น จากปี ก่อน เป็ นผลจากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของแต่ ล ะประเทศ การ
เลือ กตัง้ ซ่ อ มในหลายพื้น ที่ข องไทย และการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลโลก 2010 ส่ ง ผลให้ กํ า ลัง ซื้อ
กระเตือ้ งขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ องประกอบกับการแข็งค่าของเงิน บาท ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยตรงกับ
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ําหน่ ายสินค้าที่ต้องนํ าเข้าวัตถุ ดิบหรือสินค้ามาผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ และ
เพื่อการส่งออก นอกจากนี้การปรับตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากฐานข้อมูลของ ปี 2552 ทีอ่ ยูใ่ น
เกณฑ์ต่าํ กว่า ปี 2553
สําหรับแนวโน้ มของภาวะอุตสาหกรรมเยื่อ กระดาษ กระดาษ และสิง่ พิมพ์ ในปี 2554
คาดว่า จะมีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เนื่องจากปจั จัยลบจากปี ก่อน อาทิ การแข็งค่า
ของเงินบาท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งออก การประสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทงั ้ ในประเทศ
และต่ างประเทศ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ที่ยงั ฟื้ นตัวไม่
เต็มทีอ่ าจส่งผลให้ตลาดทัง้ ภายในประเทศ และตลาดโลกชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปจั จัย
สนับสนุ นในประเทศ จากงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา และการคาดการณ์ ว่า จะมีการเลือกตัง้
ใหม่ ซึ่งจะเป็ นการกระตุ้นให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิง่ พิมพ์
ขยายตัวได้เพิม่ ขึน้

วิ เคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
จุดแข็งของบริษทั คือ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกระดาษมากว่า 20 ปี รวมทัง้ บริษทั
มีทีมงานที่มปี ระสบการณ์ ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามความต้องการของลูกค้าและมีการ
พัฒนารูปแบบสินค้าให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
จุดอ่อนของบริษทั คือ บริษทั ไม่สามารถผลิตเยื่อกระดาษได้เองจึงมีต้นทุนการผลิตทีส่ ูง
กว่าคูแ่ ข่ง
โอกาสของบริษทั คือ ในปจั จุบนั มีความต้องการการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับและห่อหุม้
สินค้ามากขึน้ รวมทัง้ การส่งออกในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็ นโอกาสที่การขยายตัวของ
บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้ มีแนวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้
อุปสรรคของบริษทั คือ การทีม่ คี ่แู ข่งหลายรายทีม่ ศี กั ยภาพ มีการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาจึง
เป็ นอุปสรรคทีส่ าํ คัญของบริษทั
สรุปผลของการศึกษาครัง้ นี้ เพื่อนําไปแก้ไขปญั หาของบริษทั ทีม่ ยี อดขายลดลงไม่เป็ นไป
ตามเป้ า จากการวิเคราะห์จงึ ได้กําหนดแนวทาง ในการแก้ไข 3 ทางเลือก ทัง้ กลยุท ธ์ระดับ
องค์ก ร (Corporate Strategy) กลยุท ธ์ระดับ ธุ รกิจ (Business Strategy) กลยุท ธ์ระดับ หน้ าที่
(Functional Strategy) ได้ดงั ต่อไปนี้
กลยุท ธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) จากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียจากกล
ยุทธ์ทงั ้ 3 แบบนัน้ พบว่าแนวทางที่บริษัท รังผึ้ง จํากัด เหมาะสมที่สุดคือ กลยุทธ์การเติบโต
ั ฑ์
(Growth Strategy) เนื่องจากว่าหลังจากที่ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลต่างๆแล้วพบว่าธุรกิจบรรจุภณ
กระดาษรังผึ้งนัน้ ยังมีโอกาสเติบโตได้อกี มาก เนื่ องจากรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะส่งเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างจริงจัง และเนื่องจากความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้
มีจาํ นวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็ นโอกาสทีด่ อี ย่างหนึ่ง โดยกลยุทธ์ระดับองค์กรทีท่ าง บริษทั รังผึง้ จํากัด
เลือกใช้กค็ อื การเติบโตแบบการขยายไปสู่ต้นนํ้ า คือ การขยายธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆ เกี่ยวกับกับเฟอร์นิเจอร์กระดาษรังผึง้ ซึ่ง
ข้อดีกค็ อื เราสามารถกําหนดโครงสร้างราคา รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆได้ ซึ่งจะทํา
ให้กําไรของสินค้ากลุ่มนี้สูงเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆทีท่ างบริษทั จัดจําหน่ ายอยู่ ในภาพรวมแล้ว
ทางบริษทั ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึน้ และเมื่อบริษทั
รังผึ้ง จํากัด สามารถที่จะผลิตเยื่อกระดาษได้จะส่งผลในด้านการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคากับคูแ่ ข่งได้

กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategy) แนวทางทีบ่ ริษทั ควรจะใช้กลยุทธ์ในระดับ
ธุรกิจของหน่วยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้ ก็คอื กลยุทธ์แบบกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation Strategy) เป็ นการนํ าเสนอสินค้าของบริษทั รังผึ้ง จํากัด ที่แตกต่างจากคู่แข่ง
และสร้า งความแตกต่ างเพื่อ สร้างความได้เปรีย บทางการแข่งขัน ให้มีเอกลัก ษณ์ ท่ีมีค วาม
แตกต่างจากคู่แข่งในสายตาของลูกค้า ทัง้ จากกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ ด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ในด้านต่างๆ โดยกลยุทธ์น้ีจะเป็ นกลยุทธ์ท่จี ะช่วยให้บริษทั สามารถทํากําไรได้เพิม่
มากขึ้น เนื่ องจาก กลยุท ธ์การสร้างความแตกต่ างนัน้ เป็ นการสร้างความแตกต่างทัง้ ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการบริการ รวมไปถึงด้านบุคลากรที่ทําให้สนิ ค้านัน้ มีความแตกต่าง
และโดดเด่นในตลาดเป็ นอย่างมาก
กลยุท ธ์ระดับ หน้ าที่ (Functional Strategy) ควรเลือกใช้ก ลยุท ธ์ด้านส่ว นผสมทาง
การตลาด (7P’s) เพื่อการพัฒนาในด้านสินค้าและบริการของบริษทั รังผึง้ จํากัด ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านผลิตภัณฑ์ การสร้างความแตกต่างเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดความน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ ด้านราคา
การกําหนดราคาตํ่าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดได้ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายสินค้าผ่าน
ช่อ งทางอื่น เช่ น การจัด จําหน่ ายสิน ค้าผ่านทาง ซัพ พลายเออร์และช่อ งทางอิน เทอร์เน็ ต ใน
เว็บไซต์ของบริษทั รังผึง้ จํากัด ด้านการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายนัน้ ซึง่ บริษทั มีการ
จัดทํากับลูกค้าและเป็ นการสร้างพันธมิตรทางการค้า ด้วยบริษทั มีนโยบายในการลดราคาให้กบั
ลูกค้า ที่มกี ารสังซื
่ ้อแบบต่อเนื่อง ด้านบุคลากร มีการคัดสรรบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถ
และเชี่ยวชาญในด้านการบริการ และการขาย การเพิม่ พนักงานให้มคี วามเหมาะสมกับงานที่
ต้องทําเพิม่ เพื่อเป็ นการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องมีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถเฉพาะทาง ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมถึงกระบวนการ
ในการดําเนินงานทีร่ วดเร็วฉับไวและการให้บริการขนส่งสินค้าทีม่ คี วามสะดวกรวดเร็วเพื่อเพิม่
ความสะดวกให้กบั ลูกค้าและยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้าน
สภาพแวดล้อม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานไม่ว่าจะเป็ น ในส่วนของออฟฟิ ศ
หรือในโรงงาน ก็ได้มกี ารปรับปรุงสถานที่ให้มคี วามน่ าสนใจและสื่อถึงธุรกิจของบริษทั ได้เป็ น
อย่างดี ในส่วนของออฟฟิศนัน้ ได้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงห้องประชุม ห้องรับแขกทีใ่ ช้ในการ
รองรับลูกค้าทีม่ าเยือนโดยการทําเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง เครื่องใช้ต่างๆภายในห้องซึง่ ผลิตมา
จากกระดาษรังผึ้ง ซึ่งดูแล้วสวยงาม น่ าสนใจและประหยัด รวมทัง้ มีการปรับสภาพแวดล้อม
ภายในบริษทั ให้ดเู ป็ นธรรมชาติสร้างความรูส้ กึ ผ่อนคลายให้กบั พนักงานและยังสือ่ ถึงการรักโลก
ร้อ นของบริษั ท อีก ด้ว ย บริษั ท ควรเน้ น ด้า นการบริก ารและการสร้า งความแตกต่ า งในตัว
ผลิต ภัณ ฑ์ การโฆษณา การจัด รายการส่ง เสริม การขายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึง การบริห าร

ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภค (CRM) เพื่อให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ งึ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และการ
บริการรวมทัง้ ยังทําให้ลูกค้าเกิดความสัมพันธ์ท่ดี ี ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันในระยะสัน้ และระยะยาว
สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ เรือ่ งปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจกระดาษรังผึง้
กรณีศึกษา บริษัท รังผึ้ง จํากัด(นามสมมุติ) นี้เป็ นการศึกษาโดยมุ่งเน้ นเพื่อแก้ไขปญั หาของ
บริษทั ทีม่ ยี อดขายไม่เป็ นไปตามเป้า
ั ฑ์กระดาษรังผึง้ มียอดขายที่ลดลงไม่เป็ นไปตาม
จากการศึกษาพบว่า สาเหตุท่บี รรจุภณ
เป้านัน้ เกิดจากสภาวะการแข่งขันทัง้ จากคู่แข่งรายเดิมและคู่แข่งขันรายใหม่ทเ่ี ข้ามาแย่งชิงส่วน
ั หาด้า น
แบ่ งทางการตลาดและจากสภาวะเศรษฐกิจ ที่มีก ารขยายตัว ลดลงประกอบกับ ป ญ
การเมือง รวมถึงปจั จัยอื่นๆทีเ่ ป็ นจุดอ่อนของบริษทั ได้แก่ ปญั หาด้านการสร้างลูกค้าใหม่ ช่อง
ทางการจัดจําหน่ ายทีม่ เี พียงช่องทางเดียว ไม่ค่อยมีการส่งเสริมทางการตลาด และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์บริษทั คนงานในภาคการผลิตขาดความรูท้ กั ษะ ความชํานาญและความสามารถ
ที่เกี่ย วข้องกับ การทํางาน และไม่สามารถผลิต เยื่อกระดาษเองได้ การศึก ษาในครัง้ นี้ ทําให้
บริษท รังผึง้ จํากัด (นามสมมุต)ิ ทราบถึงปจั จัยเสีย่ งและปจั จัยความสําเร็จซึง่ จะถือเป็ นแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจให้ผา่ นพ้นจุดเสีย่ งและก้าวไปสูค่ วามสําเร็จ
ข้อจํากัดของการศึกษา
ข้อมูลตัวเลขยอดขายซึ่งถือว่าเป็ นความลับของบริษทั ผูศ้ กึ ษาไม่สามารถนํ ามาเปิ ดเผย
ในรายงานได้ ข้อมูลจากคู่แข่งไม่ได้รบั ข้อมูลแบบเจาะลึก เนื่องจากการปกปิ ดข้อมูลทางการค้า
เช่น ข้อมูลยอดขาย กลุ่มเป้ าหมาย และข้อมูลต่างๆที่นํามาวิเคราะห์เป็ นต้น และข้อมูลของ
องค์กรทีไ่ ม่เอือ้ อํานวยต่อการศึกษากระบวนการภายใน
ข้อเสนอแนะสําหรับบริ ษทั รังผึง้ จํากัด
ในการทีจ่ ะนํากลยุทธ์ทไ่ี ด้เสนอไว้ไปปฏิบตั นิ นั ้ ควรทีจ่ ะทํา Action Plan ทีช่ ดั เจน รวมไป
ถึงการกําหนดผูท้ ่รี บั ผิดชอบในแต่ละงาน ควรจะมีการกําหนดระยะเวลาสําหรับแต่ละกลยุทธ์
และควรจะมีการตรวจสอบอยูส่ มํ่าเสมอ เพือ่ ทีห่ ากมีการเปลีย่ นแปลง หรือไม่เป็ นไปตามทีว่ างไว้
จะได้มกี ารปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพือ่ ให้เข้ากับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
เนื่องจากด้วยระยะเวลาในการศึกษาทีม่ จี ํากัด จึงทําให้สามารถศึกษาได้เฉพาะข้อมูลใน
บางส่ ว นของบริษัท รัง ผึ้ง จํ า กัด เพราะฉะนั น้ จึง ควรจะทํ า การศึก ษาแผนกอื่น ๆที่มีค วาม
เกีย่ วข้องกับบริษทั ด้วย เช่น แผนกการเงิน แผนกจัดซือ้ บริษทั ควรทีจ่ ะสร้างข้อได้เปรียบด้าน
ต้นทุน โดยการพยายามที่จะลดต้นทุนของบริษทั ฯ ให้ต่ําลง เพื่อนํ าไปลดราคาของผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯ เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ สูงกว่าราคาของคู่แข่งขัน และทําการวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
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