ยูบาว ปรับกระบวนทัพ
แบรนด์

“ตราผึ้ง”

ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ท้าทายตลาดยุคดิจิทัล
หลายคนคงรู้ดีว่า ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ
ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภค โดยเฉพาะเรื่องของบ้านเรือนที่สะท้อนความเป็นอยู่
และสไตล์ของผูอ้ ยูอ่ าศัยแต่ละคน ด้วยความเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญปูนส�ำเร็จรูปและเคมีภณ
ั ฑ์ อย่าง ยูบาว
จึงไม่หยุดยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ควบคู่ไปกับคุณภาพและความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล

คุณจุฑารัตน์ ทรัพย์ปฐวี ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษทั ยูบาว
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เล่าว่า ยูบาวถือเป็นบริษัทผู้ผลิตปูนส�ำเร็จรูป
และเคมีภณ
ั ฑ์คณ
ุ ภาพสูงส�ำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เป็นรุน่ แรกๆ ของไทย
นับตั้งแต่ปี 2536 ที่ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตปูนส�ำเร็จรูปคุณภาพสูง
ป้อนสูต่ ลาด ซึง่ เป็นเหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผลิตภัณฑ์ “ตราผึง้ ” ได้รบั การยอมรับ
จากผูใ้ ช้งานในวงกว้าง สมัยก่อนนัน้ หากจะซือ้ บ้านสักหลัง หรือห้องชุด
ในคอนโดมิเนียมสักห้อง หลายคนอาจตัดสินใจจากรูปลักษณ์ภายนอก
โดยไม่ได้สนใจรายละเอียดมากนัก เมือ่ เข้าไปอยูอ่ าศัยแล้วก็มกั พบปัญหา

มากมายในภายหลัง เช่น บ้านทรุด ผนังร้าว หรือการก่อสร้างมีลกั ษณะไม่ตรง
ตามการออกแบบ สาเหตุสำ� คัญคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ได้มาตรฐาน
แล้วอีกส่วนหนึง่ ยังเป็นผลมาจากความผิดพลาดทีเ่ กิดจากการใช้แรงงานใน
การผสมปูนในสัดส่วนทีไ่ ม่เหมาะสม และขาดเคมีทชี่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพ ซึง่
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในกระบวนการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีต่ อ้ งการ ปัญหาเหล่านีล้ ว้ นส่งผลกระทบต่อการอยูอ่ าศัย น�ำมาซึง่ ปัญหา
ร้อยแปดพันเก้า
ยูบาวเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรือ่ งนี้ จึงมุง่ ผลิตผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป
ทีค่ รอบคลุมทุกประเภทปูนส�ำเร็จรูป ปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว ปูนกาวส�ำเร็จรูป
คอนกรีตถุง เคมีส�ำหรับงานคอนกรีตและมอร์ตาร์ และวัสดุกันซึม ฯลฯ
โดยเฉพาะคอนกรีตถุง ซึง่ ผลิตภัณฑ์ตราผึง้ ถือเป็นผูผ้ ลิตรายแรกของไทย
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง เพราะโดดเด่น สะดวกในการใช้งานและการบริการ สินค้า
ทัง้ หมดล้วนได้รบั การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO จากโรงงาน ตัง้ แต่วตั ถุดบิ
กระบวนการผลิต ซึง่ มีการตรวจสอบอย่างละเอียด เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานทีก่ ำ� หนดตรงความต้องการสูงสุดของลูกค้า ขณะเดียวกัน ก็ตอบโจทย์
ความต้องการโครงการเมกะโปรเจกต์ โครงการอินฟราสตรัคเจอร์ รวมไปถึง
อาคารและทีอ่ ยูอ่ าศัย เช่น ในแนวดิง่ ทีห่ ากใช้วสั ดุกอ่ สร้างแบบเดิมๆ ทีต่ อ้ ง
ขนทัง้ หิน น�ำ้ และปูนไปผสมบนทีส่ งู ย่อมสิน้ เปลืองทัง้ แรงงาน เวลา และ
ค่าใช้จา่ ย ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปเหล่านีจ้ งึ เป็นทางเลือกทีด่ กี ว่า หากต้องการ
ให้งานออกมาได้มาตรฐาน ประหยัดเวลา และลดแรงงานในกระบวนการ
ทัง้ หมด ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทีย่ บู าว ทิง้ ลายน�ำ้ เอาไว้ในโครงการ
เมกะโปรเจกต์ตา่ งๆ มากมาย เช่น ชิโนทัย ช.การช่าง อิตาเลียนไทย พฤกษา ปริญสิริ
แสนสิริ ศุภาลัย ย่อมพิสจู น์ถงึ คุณภาพมาตรฐานของสินค้า ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคและกลุม่ เป้าหมายเปลีย่ นแปลงไป
ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น
ยิ่งกว่านั้น อ�ำนาจการตัดสินใจทั้งหมดไม่ได้อยู่กับกลุ่มเป้าหมายหลัก
อย่างผู้รับเหมาและช่างก่อสร้างอีกต่อไป การยกระดับผลิตภัณฑ์จึง
ไม่เพียงต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตัวสินค้าและบริการ แต่สิ่งที่ส�ำคัญ

วันนี้ด้วยปัญหาการจรารจรที่เลี่ยงไม่ได้ ท�ำให้เวลาที่จะได้งานอาจ
ไม่ถงึ 4 รายและอาจไม่ได้เห็นคุณภาพทีแ่ ตกต่างของผลิตภัณฑ์ ตราผึง้
ทางบริษทั จึงคิดว่า การพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นทีพ่ อใจของลูกค้า
อาจจะไม่เพียงพอ แต่จำ� เป็นจะต้องน�ำตัวตนของแบรนด์ให้จดจ�ำง่ายไปวางไว้
ในตลาด Mass Market ให้มากขึน้ หรือการมีคคู่ า้ ทีเ่ ป็นสเปเชียลตี้ เช่น
สยามตาก ก็เป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่กว้างขึ้น จากเดิมที่ส่วนใหญ่
ตราผึง้ เป็นทีร่ จู้ กั เพียงในตลาด Niche Market หรือตลาดเฉพาะกลุม่
อย่างช่างและผูร้ บั เหมารายใหญ่เท่านัน้
“สิง่ แรกทีเ่ ปลีย่ นแปลงจนเป็นทีส่ ะดุดตาคือ โลโก้ทมี่ คี วามทันสมัย
ภายใต้การออกแบบเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์จดจ�ำได้ง่าย ขณะเดียวกัน
ก็แฝงไว้ดว้ ยความหมายทีส่ ำ� คัญ โดยผึง้ ถูกออกแบบให้มคี วามเคลือ่ นไหว
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ขององค์ ก รที่ พ ร้ อ มสร้ า งความเปลี่ ย นแปลง
ในทิศทางทีด่ ี และสิง่ ทีเ่ รายังคงไว้คอื “รวงผึง้ ” ซึง่ เป็นผลิตผลทีเ่ กิดจาก
การท�ำงานเป็นทีม สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ ยูบาว ที่ให้ความส�ำคัญ
กับผลิตภัณฑ์และบริการอยูเ่ สมอ” คุณจุฑารัตน์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงของ ยูบาว ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ เพียง
ผิวเผิน แต่เป็นการรีแบรนด์ดงิ ทัง้ หมด เริม่ ต้นจากตัวบุคลากร ซึง่ ถือเป็น
ฟันเฟืองส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร
“บริษัทมองว่าเราควรเปลี่ยนแปลงจากข้างในมาสู่ข้างนอกอย่าง
แข็งแกร่งและยัง่ ยืน สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ การเริม่ ต้นทุกอย่างจากตัวพนักงานก่อน
ในอดีตถ้าจะพูดตรงๆ คือ พนักงานเรามีประสบการณ์และอยู่กับเรามา
ยาวนาน เพราะฉะนัน้ การเปลีย่ นแปลงของบุคคลภายในองค์กรจะท�ำได้ชา้
เราจึงได้ปรับปรุงแก้ไขจุดด้อย โดยน�ำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้
พนักงานทุกคนท�ำงานได้คล่องขึน้ เช่น สมัยก่อนเราให้เซลล์สง่ รายงาน
ไม่แพ้กันคือ ต้องสร้างการจดจ�ำแบรนด์ ในหมู่ผู้บริโภคนี่เอง ที่เป็นที่มา เป็นกระดาษ แต่ตอนนีเ้ รามีไลน์กลุม่ มีเน็ตทีส่ ง่ ข้อมูลเข้าสูส่ ว่ นกลางเป็น
ของการปรับเปลีย่ นครัง้ ใหญ่ เพือ่ ให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลงในโลกทีข่ อ้ มูล Single Server และมีการสร้างฐาน Data Knowledge ทีม่ พี นื้ ฐานจาก
ข่าวสารมีการไหลเวียนอย่างอิสระ
องค์ความรู้ประสบการณ์ของพนักงานรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่ ยูบาว ยังคงรักษา
เอาไว้คอื การท�ำงานร่วมกันแบบพีส่ อนน้อง เพือ่ ให้ทกุ คนสนิทสนมกันแบบ
ครอบครัวท�ำให้ทกุ คนในองค์กรปรับตัวเข้าหากันได้งา่ ยขึน้ จึงอาจกล่าวได้
ว่า การเปลีย่ นถ่ายพฤติกรรมในองค์กรควบคูก่ บั การเติมสายเลือดใหม่เข้า
สูอ่ งค์กร นับเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้เกิดคาแรคเตอร์ดงั กล่าวบนตัวผลิตภัณฑ์
ทัง้ หมดทัง้ มวลนี้ เพราะเราเชือ่ มัน่ ว่า คงไม่สามารถท�ำให้ลกู ค้าเกิดความ
พึงพอใจได้ หากคนในองค์กรยังไม่เกิดความพึงพอใจในองค์กรตนเอง”
หลังปรับกระบวนทัพขนานใหญ่ ผลิตภัณฑ์แรกทีถ่ กู ส่งออกมาเป็นทัพหน้า
คือ กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์ C1 ส�ำหรับติดกระเบือ้ ง เซรามิก โมเสก แกรนิต
หินอ่อน ฯลฯ บนพืน้ ผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ลักษณะเด่นของสินค้าตัวนี้
จะตรงกับมาตรฐาน มอก. และ EN ของปูนกาวติดกระเบือ้ งทีเ่ พิง่ ประกาศ
ใช้ในเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ เป็นครัง้ แรกของประเทศไทย การปรับตัว
ของปูนตราผึง้ ทีเ่ น้นการใช้เทคโนโลยีและ Know How จนได้ผลิตภัณฑ์
กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์ C1 ช่วยให้เกิดความสะดวกในการติดกระเบือ้ งได้ในทุกจุด
ของบ้าน เพราะมีระยะเวลาการท�ำงานสูงถึง 20 นาที ท�ำให้ชา่ งปรับแต่งแนว
กระเบือ้ งได้งา่ ยขึน้ ขณะเดียวกัน ก็มาพร้อมแรงยึดเกาะมากถึง 4.5 ตัน
การันตีมาตรฐานและคุณภาพการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การยกระดับ
คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์เท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์
ทุกประเภทผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน และในไม่ชา้ นี้ ยูบาว ก�ำลังจะได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO
9001 : 2015 ซึง่ เป็นมาตรฐานการผลิตล่าสุดทีเ่ พิง่ ประกาศใช้ในช่วงกลางปี
คุณจุฑารัตน์ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า อุปสรรคที่ส�ำคัญคือ ผู้บริโภค 2559 อีกด้วย
พัฒนาการครัง้ นีไ้ ม่ได้เกิดจากความมุง่ หวังในการแข่งขัน เพือ่ เอาชนะ
ยังไม่มแี บรนด์ ตราผึง้ อยูใ่ นตัวเลือก แม้ปนู ตราผึง้ จะประสบความส�ำเร็จในแง่
คุณภาพและการเข้าถึงกลุม่ ช่างและผูร้ บั เหมาก่อสร้างก็ตาม แต่ทผี่ า่ นมาบริษทั คู่แข่ง แต่เป็นการขยับให้ “ปูนตราผึ้ง” ได้สร้างความผูกพันกับลูกค้า
ใช้พนักงานฝ่ายขายเป็นผูน้ ำ� สินค้าให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย เมือ่ ก่อน ใน 1 วัน ในฐานะ “มิตรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัสดุปนู ส�ำเร็จรูปทีท่ กุ คนคุน้ เคยเป็นส�ำคัญ”
พนักงานสามารถน�ำสินค้าไปแนะน�ำให้ลกู ค้าได้ประมาณ 4 รายต่อพนักงาน 1 คน คุณจุฑารัตน์ กล่าวในตอนท้าย

