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บทคัดย่อ
ั หาการจัด การเชิง กลยุ ท ธ์แ ละกลยุ ท ธ์ท าง
การศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองเรื่อ ง ป ญ
การตลาดในนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
ของปญั หา และผลกระทบของปญั หาทีม่ ตี ่อองค์กรและเพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์และการ
กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ใ นผลิต ภัณ ฑ์ Green ABS ภายใต้ เงื่อ นไขของการวิเ คราะห์ แ ละประเมิน
สถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยูว่ า่ จะดําเนินการต่อไปอย่างไร
จากผลการศึกษาพบว่าปญั หา คือ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯเป็ นแบบ Commodity คือ มี
ลักษณะไม่แตกต่ างจากผู้ผลิต รายอื่น ๆ ดังนัน้ ราคาจึงเป็ น หัวใจสําคัญ ในการแข่งขัน และมี
ข้อจํากัดจากความผันผวนของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก ทําให้โอกาสในการทํากําไรของบริษทั
ลดลง อีก ทัง้ แนวโน้ ม กําลังการผลิต และความต้องการขายในธุ รกิจปิ โตรเคมีมากกว่าความ
ต้องการซื้อในอนาคตและจากผลการศึกษาโดยการเก็บ รวบรวมข้อมูลทุ ติยภู มิ (Secondary
study) ซึ่งประกอบด้วยสภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ มของธุรกิจอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ส่วนแบ่ง
การตลาดภาพรวมผลิตภัณฑ์ จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน บทวิเคราะห์การลงทุน
เว็บไซด์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกล
ยุทธ์ทางการตลาดของบริษทั และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Study) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง แล้วจึงนําผลการศึกษาทัง้ สองส่วนมาวิเคราะห์และประมวลเข้า
ด้วยกันพบว่า กลยุทธ์ในระดับบริษทั (Corporate Level Strategy) ควรเลือกกลยุทธ์การเติบโต
(Growth Strategy) กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) ควรเลือกกลยุทธ์ความแตกต่าง
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(Differentiation Strategy) โดยมุง่ เน้นแนวคิดเกีย่ วกับ INNOVATION เพือ่ สร้างความแตกต่าง
และการได้เปรียบคูแ่ ข่งขัน โดยการเสนอสินค้าทีเ่ น้นการเพิม่ คุณค่าและสร้างภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ในการเป็ นผูผ้ ลิตที่ใส่ใจในสิง่ แวดล้อมและสังคมและยังเป็ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศอย่างคุม้ ค่า ส่วนกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ (Function Strategy) ควรเลือกกลยุทธ์ดา้ น
การตลาด,กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ,กลยุทธ์ทางการปฏิบตั กิ าร,กลยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และกลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
บทนํา
บริษทั ไออาร์พซี ี จํากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ุกเบิกอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีครบวงจร
แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีกําลังการกลัน่ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกําลังการกลัน่
นํ้ ามันภายในประเทศ ประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจปิ โตรเลียม ซึ่งได้แก่ นํ้ ามันดีเซล
นํ้ามันเบนซิน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) นํ้ามันหล่อลื่นพืน้ ฐาน นํ้ามันเตา ยางมะตอย เป็ นต้น
และธุรกิจปิ โตรเคมี ซึง่ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนั ้ ต้น ขัน้ กลางและขัน้ ปลาย ซึง่ ประกอบไป
ด้ ว ย HDPE, PP, ABS, SAN, EPS, PS และ Green ABS เพื่ อ นํ าไปผลิ ต เป็ นพ ลาสติ ก
สําเร็จรูปชนิดต่างๆ
เม็ดพลาสติ กชนิ ด Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
ABS ของบริษทั ฯ ภายใต้ช่อื ทางการค้า “PORENE” เป็ นเม็ดพลาสติกทีม่ คี ุณสมบัติ
เด่นในการทนแรงกระแทกได้ดี (High Impact Strength) มีความมันเงาที่ผวิ (High Gloss) ทน
ความร้อน (High Heat) แข็งแกร่ง (High Stiffness and High Rigidity) และทนต่อสารเคมีได้ดี
(High Chemical Resistance) นิยมนําไปใช้ในด้าน
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า ได้แก่ ชิ้นงานส่วนประกอบหม้อหุงข้าว เตารีด โทรศัพท์ พัดลม
แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ เนื่องจาก ABS มีคุณสมบัตเิ ด่นคือทนต่อความร้อนสูง มี
ความมันเงา สามารถชุบโลหะได้ดี มีอตั ราการไหลสูง และมีการหน่วงเหนี่ยวการติดไฟทีด่ ี
ชิ้ นส่ วนยานยนต์ ได้แก่ กระจกมองข้าง Console Box แผงหน้ าปดั รถยนต์ และ
ชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์ ได้แก่ แผงหน้าปดั หน้ากาก บังโคลน หมวกกันน็อก เนื่องจาก ABS มี
คุณสมบัตดิ า้ นความแข็งแรงทนทาน ทนความร้อน ทนต่อแรงกระแทกสูง มีการเกาะติดของสีท่ี
ดี ทนต่อตัวทําละลายจําพวกทินเนอร์ และให้ความมันเงา
เครื่องใช้ ในครัว เรื อ น ได้แก่ ชิ้น ส่ว นเครื่องเรือน สุข ภัณ ฑ์ เนื่ องจาก ABS มี
คุณสมบัตมิ คี วามมันเงาสูง ทนแรงกระแทก สามารถชุบโลหะได้ดี และทนต่อสารเคมีได้ดี
ของเด็กเล่น เนื่องจากเม็ดพลาสติกชนิด ABS มีคุณสมบัตทิ นต่อการแตกหัก หาก
แตกหักก็จะไม่เกิดเหลีย่ มคม (Sharp Point) ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อเด็ก รวมถึงมีความมันเงาสูง และ
ให้สที ส่ี ดใส
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กลุ่มลูกค้าหลัก
- ร้อยละ 60 ของยอดขายในประเทศเป็ น การขายโดยตรงกับ บริษัท ผู้ผ ลิต สิน ค้า
พลาสติกสําเร็จรูป
- ร้อยละ 40 ของยอดขายในประเทศเป็ นการขายผ่านตัวแทนจําหน่ าย 20 ราย ซึ่ง
อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร 19 ราย และเขตปริมณฑล 1 ราย
คู่แข่งขันทางตรง
คูแ่ ข่งขันจากผูผ้ ลิตภายในประเทศคือ บริษทั อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด
คู่แข่งทางอ้อม
คูแ่ ข่งขันจากผูผ้ ลิตภายนอกประเทศ คือ BASF GROUP (ผูผ้ ลิตจากประเทศ
เยอรมัน), CHEIL (ผูผ้ ลิตจากประเทศเกาหลีใต้) และTORAY GROUP (ผูผ้ ลิตจากประเทศ
ญีป่ นุ่ )
ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิ ดขึน้ กับองค์กร
ลักษณะปัญหาที่เกิ ดขึน้ ของผลิ ตภัณฑ์ ABS
จะเห็นได้ว่าบริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าถึง ร้อยละ 33 มีสว่ นแบ่ง
การตลาดของชิ้นส่วนยานยนต์ถึงร้อยละ 49 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษทั ไออาร์พซี ี ยังคงมีส่วนแบ่ง
การตลาด มากทีส่ ุด ในทุกผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากความต้องการของเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และชิน้ ส่วน
ยานยนต์มมี ากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ความต้องการซือ้ มีมากกว่ากําลังการผลิตในประเทศ เป็ นผล
ให้คู่แข่งขันจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันมากขึน้ ซึง่ ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อเม็ดพลาสติก ABS
คือ ระยะเวลาของการส่งมอบที่ไม่ทนั ตามความต้องการของลูกค้าเนื่องจากการผลิตที่ยงั ไม่ได้
จํานวนและเวลาตามที่กําหนดไว้ ดังนัน้ ทําให้ลูกค้าบางรายที่ใช้ IRPC เพียงรายเดียวกําลัง
พยายามที่จะหาเม็ดจากแหล่งอื่นๆ มาทดสอบและบางรายได้ทําการสังซื
่ ้อเข้ามาใช้อยู่ ในด้าน
ของคูแ่ ข่งขัน เช่น BASF, Samsung, Toray เริม่ ทีจ่ ะ offer เข้าสูต่ ลาดการแข่งขันมากขึน้
สรุปประเด็นปัญหา
1. รายได้จากการขายเม็ดพลาสติก ABS ในประเทศจากปี 2009 ลดลงจากปี 2008
2. ปี 2014 Supply ของผลิต ภัณ ฑ์ ABS และกํ า ลังการผลิต มีแ นวโน้ ม สูงขึ้น อาจ
ส่งผลให้ยอดขายลดลงเนื่องจากคูแ่ ข่งขันเข้ามาในธุรกิจมากขึน้
บริษทั ไออาร์พซี ี จํากัด(มหาชน) ได้วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Green ABS เพือ่
ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีคุณค่าและน่าเชื่อถือ เพิม่ ขีดความสามารถในการทําตลาดให้กบั
ผลิตภัณฑ์ ABS และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆขององค์กร เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทัง้ ยัง
แสดงถึงความเป็ นผูน้ ําในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้หรือ
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แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูศ้ กึ ษาได้ทบทวนเอกสาร ทฤษฎี บทความที่เกี่ยวข้องเพื่อนํ ามาประกอบการศึกษา
สนับสนุ นการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงลักษณะปญั หา และหาแนวทางในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้
ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีหลักการ
ทฤษฎีและผลงานทีจ่ ยั ทีน่ ํามาใช้ในการศึกษาได้แก่
1. แนวคิด และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
1.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัวไป
่
• การวิเคราะห์ PEST Analysis
1.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงการแข่งขัน
• การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model)
1.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
• ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
1.1.4 การวิเคราะห์ SWOT Analyze, (TOWS Matrix)
1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ และระดับกลยุทธ์
1.2.1 กลยุทธ์ระดับกลุ่มบริษทั (Corporate Strategy)
1.2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
1.2.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy)
2. แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับกลยุทธ์การตลาด
2.1 โปรแกรมทางการตลาด
2.2 การตลาดสีเขียว
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับนวัตกรรม (Innovation)
2.5 บทความและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
ในการศึกษานี้ ผูศ้ กึ ษาได้ทําการออกแบบการวิจยั (Research Design) เป็ นแบบวิธี
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากนัน้ จึงนํ า
ข้อ มู ล ทัง้ สองมาทํ า การวิเคราะห์ โ ดยใช้ ท ฤษฏี ก ระบวนการจัด การเชิง กลยุ ท ธ์ (Strategic
Management Process) ในการสรุปผลการศึกษาโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์สรุป
ทางเลือกในการแก้ไขปญั หาและตัดสินใจเลือกตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทงั ้ สามระดับ
คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่ วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ และ กลยุทธ์ทาง
การตลาดอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูมพิ บว่าขณะนี้ทวโลกกํ
ั่
าลังตื่นตัวกับสถานการณ์โลก
ร้อนอย่างจริงจังในกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วไม่ว่าจะเป็ นสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
ต่างให้การตอบรับกับกระแสตื่นตัวในการรักษาสิง่ แวดล้อมและการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติกนั มาก ไม่
ว่าจะเป็ นภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจเอกชน รวมทัง้ ผูบ้ ริโภค ดังจะเห็นได้
จากการที่กระแสการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการหาเสียงของ
พรรคการเมือง หรือการออกข้อกําหนด และกฎระเบีย บทางการค้าที่ส มั พัน ธ์ก ับ การรัก ษา
สิง่ แวดล้อม เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนดมาตรฐาน EPEAT โดยเป็ นข้อกําหนดให้ผู้
ซือ้ จัดซื้อวัตถุดบิ ทีม่ สี ดั ส่วนวัตถุดบิ จากธรรมชาติอย่างน้อย 10% จึงเป็ นโอกาสของบริษทั ฯใน
การนําผลิตภัณฑ์Green ABS เข้าสูต่ ลาด
แต่ ข้อ จํ ากัด ของอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมีในประเทศไทย คือ การวิจ ยั และพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่สาํ หรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของบริษทั ฯยังประสบปญั หา
ด้านการวิจ ยั และการพัฒ นา ด้านเทคโนโลยี และผลิต ภัณ ฑ์ต่ อเนื่ อง ความสามารถในการ
ประยุ ก ต์ เทคโนโลยีนํ า เข้า จากต่ า งประเทศที่ย ัง ไม่ เข้ม แข็ง ภาครัฐ สามารถช่ ว ยยกระดับ
ความสามารถด้านการวิจยั และพัฒนาได้ โดยการเร่งรัดการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรูแ้ ละประสบการณ์ ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั ผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆส่งเสริมให้มกี ารคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
การนําไปใช้ในอุตสาหกรรม ต่อเนื่องให้หลากหลายมากยิง่ ขึน้
แนวทางเลือกในการแก้ไขปญั หาจากการกําหนดกลยุทธ์ดว้ ยแมททริกซ์ อุปสรรคโอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths (TOWS matrix) จาก
การเก็บ รวบรวมข้อมูลปฐมภู มิจากการสัม ภาษณ์ เชิงลึกจากผู้บ ริห าร ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และบท
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูงตลอดจนบทความ บทวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงนําเอาข้อมูลดังกล่าวมาสรุป
รวบรวมกับข้อมูลทุตยิ ภูมิ และผลจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ แล้วจึงนํ าเอาข้อมูลทัง้ หมดมา
กําหนดแนวทางเลือกและกลยุทธ์ทางเลือกสําหรับบริษทั ไออาร์พซี ี จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่แสดงการวิ เคราะห์ TOWS Matrix เพื่อการกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร

สภาพแวดล้อม
ภายใน

สภาพแวดล้อม
ภายนอก

โอกาส (Opportunities)
O1- รัฐบาลมีนโยบายประหยัด
พลังงาน ลดโลกร้อน
O2-ทัวโลกต่
่
างให้ความสําคัญ
กับการรักษาสิง่ แวดล้อมมาก
ขึน้ กระแสลดโลกร้อนเข้ามามี
บทบาทกับทุกธุรกิจ

อุปสรรค (Threats)
T1-ความผันผวนของราคา
นํ้ามันดิบซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลัก
ของผลิตภัณฑ์
T2-กลุม่ อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
สร้างแรงกดดันให้รฐั บาลออก
พระราชบัญญัตใิ นการควบคุม
ภาคธุรกิจไม่ให้ทาํ ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
T3-ข้อจํากัดทางการค้าของ
ประเทศคูค่ า้ อาทิ REACH,
RoHS ในสหภาพยุโรป

จุดแข็ง (Strengths)
S1-มีสถานะทางการเงินทีม่ นคงด้
ั ่ วยเงินทุนจด
ทะเบียนบริษทั 20,475,000,000 ประกอบด้วย
หุน้ สามัญจํานวน 20,475,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
S2- บริษทั มีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ
S3- บุคลากรในทุกส่วนงานขององค์กรมีความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยได้รบั การอบรมความรู้
ทัง้ จากภายในและต่างประเทศ
S4-บริษทั มีความพร้อมด้านบุคลากรและทักษะ
ในการทํางานเนื่องจากบุคลากรมีประสบการณ์
ในการผลิตและออกแบบทางวิศวกรรมสําหรับ
โรงงาน ABS มามากกว่า 20 ปี
S5- บริษทั มีความพร้อมด้านการออกแบบ
วิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมการก่อสร้างโดย
เป็ น In-house technology ทีพ่ ฒ
ั นาได้ดว้ ย
ตนเอง
SO Strategies
กลยุทธ์การเติ บโต (Growth Strategy)
Concentric Diversification
- พัฒนาเพือ่ ก้าวไปเป็ นบริษทั ปิโตรเคมีชนั ้ นํา
ของเอเชีย
- สามารถเข้าไปสูต่ ลาดยุโรป อเมริกา และญีป่ นุ่

ST Strategies
กลยุทธ์สร้างความหลากหลาย
(Diversification strategy)
- ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย
หรือกรมวิทยาศาสตร์ในการคิดค้น วิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาก
ขึน้

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1-มีโครงสร้างองค์กรทีใ่ หญ่เกินไป ทํา
ให้ไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ
W2-การจัดการทางด้านงบประมาณยัง
ไม่มปี ระสิทธิภาพ
ั หาการเมืองภายในองค์กร
W3-ปญ

WO Strategies
กลยุทธ์การปรับตัว (Retrenchment
strategy)
- ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ เี พือ่ ลด
ปญั หาการเมืองภายในองค์กรและทําให้
พนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
และสร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
- ปรับเปลีย่ นโครงสร้างขององค์กรให้ม ี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรให้
พนักงานมีสว่ นช่วยคิดผลิตภัณฑ์หรือ
วิธกี ารในการลดโลกร้อน (Green )
WT Strategies
กลยุทธ์การคงตัว
(Niche Strategies )
-สร้างความแข็งแกร่งในตลาดเดิมทีเ่ รา
มีสว่ นแบ่งการตลาดสูง เช่น จีน ซึง่ ยัง
ไม่เน้นสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
-สร้างวัฒนธรรมในองค์กรทีด่ เี พือ่ ลด
ปญั หาการเมืองภายในองค์กรและเพือ่
ความจงรักภักดีต่อองค์กรทําให้เกิดการ
บริหารจัดการภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ

7

สรุปผลการศึกษาในกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ระดับ Corporate Level บริษทั ไอ
อาร์พซี ี จํากัด(มหาชน) เลือกกลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เนื่องมาจากบริษทั มี
ฐานะเป็ นบริษทั อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีครบ วงจร มีธุรกิจพลังงาน ทัง้ โรงกลันนํ
่ ้ ามันทีม่ กี าํ ลังการ
กลันวั
่ นละ 215,000 บาร์เรล ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ รวมถึงธุรกิจปิ โตรเคมี ท่าเรือนํ้ า
ลึก โรงไฟฟ้า ฯลฯเป็ นบริษทั มหาชนทีม่ สี ถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง มันคง
่ มีหนี้สนิ ต่อทุน
ตํ่ า กว่ า 0.5 เท่ า มีส ิน ทรัพ ย์ ณ สิ้น เดือ นมิถุ น ายน 2553 มู ล ค่ า 123,000 ล้า นบาท อีก ทัง้
บุคคลากรยังมีความสามารถและเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ดังนัน้ บริษทั จึงควรใช้กลยุทธ์การเติบโต
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด อีก
ทัง้ ยังเป็ นการขยายไปยังตลาดใหม่ๆอีกด้วย โดยใช้กลยุทธ์ Concentric Diversification กลยุทธ์
นี้จะสร้างการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งให้กบั บริษทั ได้
ตารางแสดงการวิ เคราะห์ TOWS Matrix เพื่อการกําหนดกลยุทธ์ระดับ Business Unit &
Functional
สภาพแวดล้อม
ภายใน

สภาพแวดล้อม
ภายนอก
โอกาส (Opportunities)
O3-ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนด
ม า ต ร ฐ า น EPEATโ ด ย เ ป็ น ข้ อ
กําหนดให้ผซู้ ้อื จัดซื้อวัตถุดบิ ทีม่ สี ดั ส่วน
วัต ถุ ดิบ จากธรรมชาติอ ย่า งน้ อ ย 10%
จึงทําให้ Green ABS มีจุดเด่นดังกล่าว
O4-แนวโน้มความต้องการของตลาดใน
ประเทศโพลิเมอร์สงู ขึน้
O5-พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปตาม
Life style เช่น นิยมรถ Eco car ทีใ่ ช้
พลาสติกในการผลิตมากขึน้
อุปสรรค (Threats)
T4-คูแ่ ข่งขันต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ อัน
เนื่องมาจากความต้องการตลาดใน
ประเทศสูงขึน้
T5-ผลิตภัณ ฑ์พลาสติกสําเร็จรูป ที่เป็ น
Brand ต่ างประเทศจะใช้เม็ด พลาสติก
จากประเทศเจ้า ของBrand ถึง แม้จ ะมี

จุดแข็ง (Strengths)
S6- ได้รบั ความร่วมมือและสนับสนุ นจาก
บริษทั ในกลุม่ ปตท.
S7- บริษทั มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจปิโตร
เคมีแบบครบวงจร
S8-โรงงานมีการผลิตทีย่ ดื หยุน่
S9- ผลิตภัณฑ์ Green ABS เป็ นส่วนผสมจาก
ยางธรรมชาติมลี กั ษณะเป็ นผลิตภัณฑ์พเิ ศษ
หรือผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าเพิม่
S10-ผ่านการTest จาก Dupont Lab จากกรุง
เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

จุดอ่อน (Weaknesses)
W4-ระยะเวลาของการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ABSทีไ่ ม่ทนั ตามความต้องการของลูกค้า
เนื่องจากการผลิตทีย่ งั ไม่ได้จาํ นวนและเวลา
ตามทีก่ าํ หนดไว้
W5-ไม่เป็ น Economic of scale
W6-ต้นทุนในการวิจยั และพัฒนาสูง

SO Strategies

WO Strategies

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
(Differencetiation Stratege)
- พัฒนาสินค้าให้มคี วามหลากหลายโดยเพิม่
คุณค่าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยใช้วตั ถุ ดิบที่ทํามาจากธรรมชาติและไม่
เป็ นการตัดห่วงโซ่อาหาร

ก ล ยุ ท ธ์ ค วาม แ ต ก ต่ างเฉ พ าะก ลุ่ ม
(Differentiation Focus Strategy)
- ใช้ก ลยุทธ์มุ่งเน้ น เฉพาะกลุ่ม โดยเน้ น ไปที่
กลุ่มลูกค้าทีต่ ้องการให้ Brand สินค้าตนเป็ น
Brand ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ST Strategies
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
(Differencetiation Stratege)
- เพิม่ คุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์โดยการสร้าง
Brand ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
-ปรับสินค้าเป็ นระดับพรีเมีย่ ม Hi-End

WT Strategies
ก ล ยุ ท ธ์ ค วาม แ ต ก ต่ างเฉ พ าะก ลุ่ ม
(Differentiation Focus Strategy)
- แต่งตัง้ ทีมขึน้ มาในการคิดค้นและวิจยั โดย
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
ในการวิจยั และพัฒนาโดยได้ประโยชน์
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โรงงานผลิตในประเทศไทย

ร่วมกัน
- เจาะกลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ น Brand ต่างประเทศที่
มี ฐ าน การผ ลิ ต ที่ ป ระเท ศไท ย โดย เน้ น
คุณภาพทีด่ แี ละเพิม่ คุณค่า อีกทัง้ ไม่มตี ้นทุน
ค่าขนส่งจากการนําเข้าวัตถุดบิ จากบริษทั แม่

สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ระดับ Business Unit บริษทั ไอ
อาร์พซี ี จํากัด (มหาชน) เลือกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพื่อ
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยการเสนอสินค้าหรือบริการทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว และมี
คุ ณ ค่ า หรือ ผลประโยชน์ โ ดดเด่ น ในสายตาลู ก ค้ า โดยไออาร์พี ซี มุ่ ง เน้ น แนวคิ ด เกี่ ย วกับ
INNOVATION เพื่อสร้างความแตกต่าง และการได้เปรียบคู่แข่งขันโดยการเสนอสินค้าทีม่ คี วาม
หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เน้นการเพิม่ คุณค่าและสร้างภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ในการเป็ นผูผ้ ลิตที่ใส่ใจในสิง่ แวดล้อมและสังคมและยังเป็ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศอย่างคุ้มค่า และจากผลการศึกษาตามกระบวนการกําหนดกลยุท ธ์ระดับหน้ าที่
(Function Strategy)กลยุทธ์ทบ่ี ริษทั ฯตัดสินใจเลือกคือ
1. กลยุท ธ์ก ารตลาด (Marketing Strategy) ผลิต ภัณ ฑ์Green ABS จัด เป็ น สิน ค้า
ระดับ Premium ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในระดับ Hi-End ทีไ่ ม่
เพีย งแต่ ต้อ งการผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีคุ ณ ภาพได้ม าตรฐานเท่ านัน้ หากแต่ ย งั เป็ น กลุ่ ม ลูก ค้าที่ให้
ความสําคัญในเรื่องของการเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมด้วย โดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มลูกค้าในประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ่ เป็ นต้น
2. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategy
อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมีย ัง ต้ อ งมีก ารปรับ ปรุ ง และพัฒ นาทัก ษะและความรู้ข อง
บุคลากรอีกมากในทุกสายการผลิต ทัง้ ในด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ด้านการวิจยั และ
พัฒนา ด้านเทคนิคเฉพาะทาง และด้านการขายและการตลาด ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องบุคลากรที่
ผูป้ ระกอบการต้องการเพือ่ รองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรมในอนาคต
3. กลยุทธ์ทางการปฏิบตั กิ าร (Operations Strategy)
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ควรส่งเสริมการมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มใน
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สร้างความสอดคล้อง
เชิงนโยบายและโครงสร้างการบริห ารอุ ต สาหกรรมที่มีค วามเชื่อ มโยงอย่างชัด เจนระหว่าง
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมสนับสนุ นทัง้ ระบบ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันการพิท กั ษ์ รกั ษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใน
อุ ต สาหกรรมยังไม่ ดีพ อ ภาครัฐ จะต้อ งมีส่ว นสนั บ สนุ น ให้มีก ารพัฒ นา ระบบอุ ต สาหกรรม
Recycle ทีม่ มี าตรฐาน โดยมีระบบการเก็บทําลายและ หรือผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ เพือ่ นํามาใช้ใหม่
อย่างเป็ นรูปธรรม ผ่านการจูงใจทางภาษี (Tax Incentive)
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4. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product innovation Strategy)
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของบริษทั ควรพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการผลิตสินค้าที่
มีมลู ค่าเพิม่ สูง ซึง่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณสมบัตพิ เิ ศษ (Specialty Product) สินค้าทีม่ คี ุณสมบัติ
แตกต่างกันในผูผ้ ลิตแต่ละรายสินค้าแข่งกันทีค่ ุณภาพ หรือ บริการหลังการขาย โดยบริษทั ฯเน้น
พัฒ นา “กรีนโปรดักส์" คือ อุตสาหกรรมที่เป็ นมิตรกับ สิง่ แวดล้อมที่ในอนาคตจะเป็ นจุดขาย
สําคัญ ในตลาดโลกซึ่งบริษัทฯได้รเิ ริม่ ในหลายๆโครงการโดยเฉพาะคิดค้นโครงการผลิตเม็ด
พลาสติก Green ABS ซึ่งเป็ น เม็ด พลาสติก ที่ผ ลิต จากส่ว นผสมจากยางธรรมชาติ (Natural
Rubber)
5. กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม (CSR)
เพื่อ สร้า งความสัม พัน ธ์อ ัน ดีร ะหว่า งองค์ก รกับ ชุ ม ชน อีก ทัง้ ยังเป็ น การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้กบั องค์กรในการเป็ นผูป้ ระกอบการทีใ่ ส่ใจในสิง่ แวดล้อมและสังคม บริษทั ฯได้แบ่ง
กิจกรรมออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้ว ย การศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาธารณสุข และ
สิง่ แวดล้อม
สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว่ า สาเหตุ ท่ี มี ผ ลกระทบต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ม็ ด พลาสติ ก ใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีคอื ความผันผวนของราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลกเป็ นผลต่อต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เป็ น Commodity คือ คุณภาพไม่แตกต่างกับผูผ้ ลิตรายอื่น ดังนัน้ จึงมี
การแข่งขันในด้านราคาสูง และจากการศึกษาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์พบว่า กลยุทธ์
ในระดับ บริษัท (Corporate Level Strategy) ควรเลือกกลยุท ธ์การเติบ โต (Growth Strategy)
กลยุท ธ์ในระดับ ธุ รกิจ (Business Strategy) ควรเลือกกลยุท ธ์ความแตกต่ าง (Differentiation
Strategy) โดยมุ่ ง เน้ น แนวคิด เกี่ย วกับ INNOVATION เพื่ อ สร้า งความแตกต่ า ง และการ
ได้เปรียบคู่แข่งขันโดยการเสนอสินค้าทีเ่ น้นการเพิม่ คุณค่าและสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ใน
การเป็ นผูผ้ ลิตทีใ่ ส่ใจในสิง่ แวดล้อมและสังคมและยังเป็ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
อย่างคุม้ ค่า ส่วนกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ (Function Strategy) ควรเลือกกลยุทธ์ดา้ นการตลาด,กล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ,กลยุทธ์ทางการปฏิบตั กิ าร,กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และกลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับบริ ษทั
 ข้อเสนอแนะในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
ในการนํ า กลยุ ท ธ์ไปปฏิบ ัตินัน้ ควรจะพิจารณาป จั จัย ต่ างๆที่เกี่ย วข้อ งและมีก าร
ประเมินให้ครบถ้วน เพือ่ กําหนด Tactic และ Action Plan ทีช่ ดั เจนพร้อมทัง้ ระยะเวลาทีแ่ น่นอน
 ข้อเสนอแนะในการควบคุมและประเมินผล
ในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์นัน้ ควรจะต้องมีแผนการควบคุมและประเมินผลที่ชดั เจน
เพื่อเป็ นการตรวจสอบการปฏิบ ตั ิตามแผนงานให้มีการปฏิบ ตั ิเป็ นไปตามแผนงานทุ กอย่าง
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดและทราบผลความคืบหน้าในแต่ละขัน้ ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ าง
ไว้หรือไม่
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครัง้ ต่อไป
 ควรศึก ษาป จั จัย ภายนอกในด้า นต่ า งๆ และสภาวะอุ ต สาหกรรมนี้ อีก ครัง้
โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจและราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก เนื่องจากมีความผันผวนมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ และปจั จัยจากสภาวะแวดล้อมเป็ นข้อมูลสําคัญ มีผลกระทบต่อการกําหนด
กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมของบริษทั เป็ นอย่างมาก
 ควรศึกษาถึงคู่แข่งในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย และเกาหลีใต้ เพื่อ
ศึกษาถึงวิวฒ
ั นาการ รูปแบบการแข่งขัน และกลยุทธ์ต่างๆ เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการดําเนิน
กลยุทธ์ต่อไป
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