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  ธุ ร กิ จ ก่ อ ส ร้ า ง จั ด
เป็นอุตสาหกรรมที่สำาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประ เทศไทยเป็นอย่ า งมาก 
เพราะเป็นรากฐานที่สำาคัญใน
การพฒันาประเทศ อกีทัง้ยงัเปน็
อุ ตสาหกรรมที่ มี มู ลค่ าทาง
เศรษฐกิจสูง และมี เม็ดเงิน
หมุนเวียนหลายแสนล้านบาท
ต่อปี ทำาให้ทุกรัฐบาลพยายาม
ผลักดันและส่งเสริมให้มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียว
กับปีนี้ที่หลายฝ่ายมองว่า ธุรกิจ
กอ่สรา้งจะกลบัมาเฟือ่งฟอูกีครัง้
เพราะการเมืองเริ่มนิ่ง และ
รัฐบาลพร้อมจะเดินหน้าลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

แน่นอนว่า เมื่ออุตสาหกรรม
กอ่สรา้งเตบิโต ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง
ย่อมได้รับอานิสงส์ไปด้วย โดย
เฉพาะในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
 อย่างไรก็ดี ในสภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจนั้น จะมีการ
แข่งขันที่รุนแรงทั้งในภาวะที่
ตลาดเฟื่ องฟูและช่วงตลาด
ซบเซา ดังนั้น ผู้ที่จะอยู่รอดใน
แต่ละธุรกิจได้นั้น จำาเป็นจะต้อง
กำาหนดยทุธศาสตรใ์นการดำาเนนิ
ธรุกจิทัง้ในภาวะขาขึน้และขาลง 
ท้ังน้ี ประสบการณ์ 22 ปี ของการ
ดำาเนินธุรกิจของ บริษัท ยูบาว
(ประเทศไทย) จำากดั  ผูผ้ลติและ
จำาหน่ายปูนสำาเร็จรูป “ตราผึ้ง” 
ได้มีการกำาหนดกลยุทธ์ในการ

ดำาเนนิธรุกจิและโฟกสัในจดุแขง็
ของตนเองอยา่งชดัเจน สง่ผลให้
เป็นหนึ่งในบริษัทวัสดุก่อสร้าง
ที่สามารถฝ่าฟันวิกฤตต้มยำากุ้ง 
ในปี 2540 มาได้อย่างภาคภูมิใจ 
 จุดกำาเนิดปูนสำาเร็จรูป
บรรจุถุง “ตราผึ้ง”
 คุณสวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบาว 
(ประเทศไทย) จำากัด ย้อนภาพ
การดำาเนินธุรกิจของยูบาวว่า ใน
ชว่งป ี2536 เปน็ปทีีอ่ตุสาหกรรม
ก่อสร้างเติบโตอย่างมาก บมจ.
ยูบิส จึงร่วมจับมือกับบริษัท 
ทาร์เก็ต โปรดักส์ จำากัด ผู้นำา
ตลาดจากประเทศแคนาดา ตั้ง
บริษัทใหม่ ในชื่อ บริษัท ยูบาว 

(ประเทศไทย) จำากัด  มีโรงงาน
ผลิตปูนสำาเร็จรูป และเคมีภัณฑ์
กอ่สรา้ง ภายใตแ้บรนด ์“ตราผึง้”
ซึ่งนับเป็นการบุกเบิกตลาดปูน
สำาเร็จรูปรุ่นแรกๆในขณะนั้น  
และเป็นความภาคภูมิใจที่ยูบาว 
ได้เป็น “ผู้ผลิตคอนกรีตถุงราย
แรกในประเทศไทย” 
 การเปิดตัวปูนตราผึ้งใน
ช่วงนั้น เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ถูก
จังหวะอย่างมาก เพราะตลาด
กำาลังเติบโต ทำาให้ได้รับการ
ตอบรับจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกั บคุณสมบั ติ ข อ ง
สินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้รับเหมาได้อย่างดี
ทั้งความสะดวกรวดเร็วและ

 “ยูบาว”เดินหน้าปรับระดับองค์กร 
พร้อมต่อยอดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
ให้กับลูกค้าเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ
มาตรฐาน ISO  และ NAC   
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ใช้แรงงานจำานวนน้อย ขณะ
เดียวกันยังมีความคล่องตัวใน
การทำางานในท่ีแคบและอาคารสูง
เพราะเป็นปูนสำาเร็จรูปผ่านการ
ควบคมุคณุภาพ และสามารถนำา
ไปใช้งานได้ทุกที่
 ทั้งนี้ จากวิกฤตเศรษฐกิจ
ในป ี2540 สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรม
ก่อสร้างได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ซึ่งบริษัทยูบาวฯ เอง ก็ได้รับผล
กระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่
ดว้ยความทีล่กูคา้ใหค้วามเชือ่มัน่
ในคุณภาพของสินค้า รวมท้ังจิตใจ
ทีเ่ขม้แขง็ไมย่อมแพ ้ประกอบกบั
ความรว่มมอืรว่มใจของพนกังาน 
ทำาให้บริษัทยูบาวสามารถฟันฝ่า
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มาได้

 พลกิวกิฤตใหเ้ปน็โอกาสใน
การดำาเนินธุรกิจ
 “การที่ เราสามารถผ่าน
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มาได้
สิ่งที่เราทำาอันดับแรกคือ ยึดมั่น
ในลูกค้า เพราะลูกค้าคือผู้ที่จะ
ทำาให้เราอยู่รอดในสถานการณ์
ต่างๆ การท่ีเรายึดม่ันและให้บริการ
ลูกค้าอย่างใกล้ชิดสมำ่าเสมอ 
ลกูคา้กย็งัใชบ้รกิารของเรา ขณะ
เดียวกัน เราก็ใช้วิธีดำาเนินธุรกิจ
แบบอนุรักษ์นิยม คือ เมื่อตลาด
หดตัว ก็ต้องหดตัวตาม อย่า
ไปฝืนภาวะเศรษฐกิจ แต่การ
หดตัวของเรานั้น ไม่ได้หดไป
เฉยๆ   แตห่นัมาปรบัปรงุองคก์ร
และพนักงานของเราให้มีความ

พร้อม เพื่อให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆ อีกทั้ง ยัง
สามารถบุกตลาดได้ทันทีหาก
ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น” คุณสวัสดิ์ 
กล่าว พร้อมระบุว่า
 “เราเชื่อว่าเศรษฐกิจเมื่อ
ถึงจุดที่แย่ที่สุด ก็จะกลับมา
ดีเหมือนเดิม ถือเป็นวัฏจักร
ที่ มี ทั้ ง ขึ้ นและลง  ไม่ มี ก าร                     
ตกตำา่ตลอดไป แตจ่ะมกีารขึน้ลง
อยู่ตลอดเวลา อะไรที่ขึ้นสุดท้าย
ก็ต้องลง อะไรที่ลงสุดแล้ว ก็จะ
ต้องมีวันขึ้นเสมอ เมื่อมีแนวคิด
แบบนี้ พอเจอปัญหาเราก็จะไม่
ท้อแท้และไม่สิ้นหวัง พร้อมกับ
มีแรงผลักดันที่จะเดินหน้าต่อ
ไป เพราะมองว่าช่องว่างย่อมมี
เสมอ ในช่วงที่ตลาดซบเซา ได้
หันมาทำาการวิจัยและพัฒนา
สินค้าใหม่ๆ พร้อมกับพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้ม เมือ่เศรษฐกจิ
กลับมาดี เราก็จะมีความพร้อม 
และยิ่งไปกว่านั้นเราจะมีความ
พร้อมมากกว่าคนอื่น เพราะได้
มีการปรับปรุงและสร้างโอกาส
เตรียมไว้แล้ว อย่างเช่นเมื่อปี 
2556 หลังจากนำ้าท่วมใหญ่ เป็น
ชว่งทีต่ลาดวสัดกุอ่สรา้งโต เราก็
บุกตลาดได้เต็มที่” 
 คณุสวสัดิ ์กลา่วอกีวา่ ภาย
หลังจากผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ
มาได้ ยูบาวได้หันมาเน้นสินค้า
ประเภทปูนพิเศษ หรือ สินค้า
ระดับพรีเมี่ยม มากขึ้น จาก
เ ดิ ม ที่ มี เ พี ย ง ก ลุ่ ม ปู น ฉ า บ

และปูนก่อสำาเร็จรูปเท่านั้น การ
ทำาผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว ต้อง
พัฒนาในส่วนของการให้บริการ 
โดยเฉพาะในเรื่องการให้คำา
ปรึกษากับลูกค้า เพราะการนำา
ไปใช้ จะแตกต่างจากปูนทั่วๆไป 
จำาเป็นจะต้องมีทีมเทคนิคเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพื่อ
ให้ลูกค้าใช้งานสินค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาจากการทำา
ตลาดในรูปแบบดังกล่าว ช่วยให้
สามารถสร้างฐานลูกค้าในกลุ่ม
สินค้าพรีเมี่ยมได้เป็นอย่างดี 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากตาม
ความต้องการของลูกค้า
 ปัจจุบันสินค้าที่กำาลังเป็น
ที่นิยม คือปูนฉาบผนังสำาเร็จรูป 
หรือสินค้าในกลุ่ม  Skim Coat 
เพราะช่วยในด้านการประหยัด
ปูนฉาบ เนื่องจากใช้ฉาบผนังที่
มีความเรียบอยู่แล้ว ให้มีความ
สวยงามเพิ่มขึ้นเท่านั้น โดยจะ
ทำาการฉาบเพียง 2 มิลลิเมตร 
เมื่อพื้นผิวเนียนขึ้น ทำาให้ง่ายต่อ
การทาสีหรือฟินิชชิ่ง ได้ความ
สวยงามมากกว่าเดิมอีกด้วย 
 แนน่อนวา่ การทีจ่ะรูค้วาม
ต้องการของตลาดได้นั้น สิ่ง
สำาคัญคือการใกล้ชิดกับลูกค้า 
พร้อมกับสำารวจความต้องการ
ของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น 
เมื่อรู้ว่าตลาดต้องการอะไรแล้ว 
ทางบริษัทฯก็จะให้ทีมงานวิจัย
และพัฒนา ทำาการพัฒนาสินค้า
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดให้มากที่สุด ซึ่งตลอดเวลา
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ที่ผ่านมา ทางยูบาวก็ได้พัฒนา
สินค้าตามความต้องการของ
ตลาดมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
 “การทำาตลาดของยูบาว 
เราจะประเมินตัวเองก่อนว่ามี
ศักยภาพแข่งขันได้ในระดับใด 
จากนั้นก็จะโฟกัสในกลุ่มสินค้า
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและ
จับกลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าถึง
ได้จริงๆ เพราะการจะแข่งกับ
ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด คงเป็น
เรือ่งทีท่ำาไดย้าก ดงันัน้จะตอ้งหา
จุดแข็งของเราและทำาตลาดใน
ส่วนที่เราแข่งขันได้ โดยกลยุทธ์
หลักในการทำาตลาดของเราคือ 
เน้นความใกล้ชิด และรับฟัง
ลูกค้ามากๆ เพื่อให้รู้ถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ก่อน
ทีจ่ะพฒันาสนิคา้ใหต้รงกบัความ
ต้องการของกลุ่มนั้นๆ อย่าง
เช่น ปูนกลุ่ม Skim Coat เป็น
สินค้าที่มีการใช้งานอยู่แล้วใน
มาเลเซยี แตก่ารทีจ่ะนำาเขา้มาใช้
ในประเทศไทยจะ มีต้นทุนค่อน
ขา้งสงู ขณะเดยีวกนั กไ็มต่รงกบั
ความต้องการของช่างปูนในไทย
เพราะปูนมาเลเซียใช้เวลานาน
กวา่จะแหง้ ชา่งไทยตอ้งการปนูที่
แหง้เรว็ เปน็ตน้ ซึง่ทำาใหเ้ราตอ้ง
มกีารพฒันาสนิคา้ออกมาใหต้รง
กับความต้องการมากที่สุด    อีก
ทัง้ในกลุม่คนใชง้านหรอืชา่งฉาบ
ผนัง ก็ต้องมีความชำานาญพิเศษ
เช่นเดียวกัน จะใช้ช่างฉาบทั่วไป
มาทำางาน Skim Coat ไม่ได้
เพราะลักษณะการให้ความ
ละเอียดของงานแตกต่างกัน 
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีทีมงาน
คอยให้คำาปรึกษาขึ้นมาด้วย ซึ่ง
จะสอดคล้องกับแนวทางการทำา
ตลาดของยบูาวทีด่ำาเนนิมาอยา่ง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 

2536 จนกระทั่งปัจจุบันนั่นเอง” 
คุณสวัสดิ์กล่าว
 จุดได้เปรียบของยูบาวจะ
เน้นเรื่องการบริการและความ
ใกล้ชิดกับลูกค้า
 หากจะมองถึงจุดแข็งใน
การดำาเนินธุรกิจ ของยูบาวนั้น 
คุณสวัสดิ์ บอกว่า ด้วยความ
ที่คู่แข่งของยูบาวเป็นบิ๊กเนม
ทั้งนั้นในตลาด บริษัทฯจึงต้อง
โฟกัสตลาดที่ชัดเจน เนื่องจาก
จะทำาตลาดแบบแมส มารเ์กต็ติง้  
อตัราทำากำาไรจะตำา่มาก   จงึตอ้ง
มองลูกค้าและสินค้าที่บริษัทฯ ที่
สามารถบริการได้ 100% ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการให้คำาปรึกษา ให้
ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์เทคนคิ
ในการใชง้าน และการขนสง่ โดย
เน้นบริการแบบใกล้ชิดเพื่อแก้
ปญัหาใหถ้กูจดุ ลกุคา้จงึจะไดร้บั
ความพึงพอใจสูงสุด 
 สร้างความเชื่อมั่นโดยมี
มาตรฐาน ISO การันตี
 นอกจากนี ้ยบูาว ยงัไดส้รา้ง
จุดแข็งให้กับองค์กรตลอดเวลา 
โดยได้พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน
ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC ในอีกไม่นานน้ี
ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างการเตรียม
ขอการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001-2015 เนื่องจากมองว่า
เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กร
ธุรกิจทั่วโลกให้ความสำาคัญ เพื่อ
ควบคุมทางด้านคุณภาพ และ
ความมีประสิทธิภาพของการ
ดำาเนินงานภายในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด    
  “ปัจจุบันระบบการทำางาน
ภายในเรามีอยู่แล้ว แต่ภายนอก
ยั ง ไม่ รู้ ว่ า เรามี  จึ งต้ อง เอา
มาตรฐานของต่างประเทศอย่าง 

ISO 9001 ลูกค้าก็จะมั่นใจ
ได้ว่า สินค้าของเราได้รับการ
ดูแลทุกขั้นตอนและมีมาตรฐาน    
ปจัจบุนัเรามมีาตรฐานผลติภณัฑ์
อุ ตสาหกรรม มอก .  และ
มาตรฐาน ISO ก็จะสามารถ
เพิ่มความเชื่อมั่น เพราะเป็น
มาตรฐานระดับสากล หากว่าใน
อนาคตเรามีความพร้อมที่จะบุก
ตลาดต่างประเทศ ก็จะทำาให้ได้
รบัการยอมรบังา่ยขึน้” คณุสวสัดิ์
กล่าว
 อย่างไรก็ตาม การขยาย
ตลาดไปในตา่งประเทศนัน้ ทางบ
รษิทัฯมองวา่ สนิคา้ทัว่ไปคงจะไป
แข่งตลาดลำาบาก จึงจะต้องใช้
สินค้า เช่น ปูนกาวติดกระเบื้อง 
และ Skim Coat เป็นต้น ที่
สำาคัญการขยายธุรกิจไปยังต่าง
ประเทศ ต้องมั่นใจว่าไปแล้ว
สามารถแข่งขันได้   ผลิตภัณฑ์
ที่นำาไปทำาตลาดนั้นต้องเป็นที่
ยอมรับ ขณะเดียวกันพันธมิตร
ทางธรุกจิตอ้งเชือ่ถอืได ้ ทีส่ำาคญั

คือตลาดต้องเจริญพอสมควร 
เพราะหากว่าไปพัฒนาตลาด
ตั้งแต่ศูนย์ ก็จะเป็นการลงทุนที่
สูงเกินไป ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ของยูบาวมีการส่งออกไปกับ
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่มีงานใน
ตา่งประเทศ และไดน้ำาผลติภณัฑ์
ของยูบาวไปใช้ด้วย 
 ความสำาเร็จอยู่ที่ทีมงาน 
และความต่อเนื่อง
 สุดท้ายคุณสวัสดิ์ ได้บอก
ถึงทิศทางของบริษัทยูบาวใน
อนาคต วา่ การดำาเนนิธรุกจิหลงั
จากนี้ จะมองไปที่การต่อยอด             
โดยเริ่มจากการทำาให้พนักงาน
ของบริษัท เห็นภาพและเดินไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำาให้
องค์กรเดินหน้าด้วยระบบ  ซึ่ง
เป็นแนวทางที่เน้นในเรื่องของ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ
ตอบรับกับความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
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