
 คุณจฑุารัตน์ ทรพัย์ปฐวี ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูบาว  

(ประเทศไทย) จ�ากัด เล่าว่า ยูบาวถือเป็นบริษัทผู้ผลิตปูนส�าเร็จรูป 

และเคมภีณัฑ์คณุภาพสูงส�าหรับใช้ในงานก่อสร้าง เป็นรุ่นแรกๆ ของไทย 

นับตั้งแต่ปี 2536 ที่ได้เร่ิมก่อตั้งโรงงานผลิตปูนส�าเร็จรูปคุณภาพสูง 

ป้อนสู่ตลาด ซ่ึงเป็นเหตผุลส�าคญัทีท่�าให้ผลติภณัฑ์ “ตราผึง้” ได้รับการยอมรับ 

จากผูใ้ช้งานในวงกว้าง สมยัก่อนนัน้หากจะซ้ือบ้านสกัหลงั หรือห้องชุด 

ในคอนโดมิเนียมสักห้อง หลายคนอาจตัดสินใจจากรูปลักษณ์ภายนอก 

โดยไม่ได้สนใจรายละเอยีดมากนกั เมือ่เข้าไปอยู่อาศัยแล้วก็มกัพบปัญหา

ยูบาว ปรับกระบวนทัพ

“ตราผึ้ง”
ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ท้าทายตลาดยุคดิจิทัล

แบรนด์

	 หลายคนคงรู้ดีว่า	ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ

ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภค	โดยเฉพาะเรื่องของบ้านเรือนที่สะท้อนความเป็นอยู่ 

และสไตล์ของผูอ้ยูอ่าศยัแต่ละคน	ด้วยความเป็นผู้เชีย่วชาญปนูส�าเรจ็รปูและเคมภีณัฑ์	อย่าง	ยบูาว	 

จึงไม่หยุดยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก	 ควบคู่ไปกับคุณภาพและความหลากหลาย	 

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล

มากมายในภายหลงั เช่น บ้านทรุด ผนงัร้าว หรือการก่อสร้างมลีกัษณะไม่ตรง

ตามการออกแบบ สาเหตสุ�าคญัคอืการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ได้มาตรฐาน

แล้วอกีส่วนหนึง่ยงัเป็นผลมาจากความผดิพลาดทีเ่กิดจากการใช้แรงงานใน

การผสมปนูในสัดส่วนทีไ่ม่เหมาะสม และขาดเคมทีีช่่วยเพ่ิมประสิทธภิาพ ซ่ึง

เป็นองค์ประกอบส�าคญัในกระบวนการสร้างทีอ่ยูอ่าศยัให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทีต้่องการ ปัญหาเหล่านีล้้วนส่งผลกระทบต่อการอยูอ่าศยั น�ามาซ่ึงปัญหา 

ร้อยแปดพันเก้า 

 ยบูาวเลง็เหน็ถึงความส�าคญัในเร่ืองนี ้ จงึมุง่ผลติผลติภณัฑ์ส�าเร็จรูป 

ทีค่รอบคลมุทกุประเภทปนูส�าเร็จรูป  ปนูซีเมนต์ชนดิไม่หดตวั ปนูกาวส�าเร็จรูป 

คอนกรีตถุง เคมีส�าหรับงานคอนกรีตและมอร์ตาร์ และวัสดุกันซึม ฯลฯ  

โดยเฉพาะคอนกรีตถุง ซ่ึงผลติภณัฑ์ตราผึง้ถือเป็นผูผ้ลติรายแรกของไทย  

ทีไ่ด้รับความนยิมสงู เพราะโดดเด่น สะดวกในการใช้งานและการบริการ สินค้า

ทัง้หมดล้วนได้รับการควบคมุคณุภาพมาตรฐาน ISO จากโรงงาน ตัง้แต่วัตถุดบิ 

กระบวนการผลติ ซ่ึงมกีารตรวจสอบอย่างละเอยีด เพือ่ให้ได้คณุภาพตาม

มาตรฐานทีก่�าหนดตรงความต้องการสูงสุดของลกูค้า ขณะเดยีวกัน ก็ตอบโจทย์ 

ความต้องการโครงการเมกะโปรเจกต์ โครงการอนิฟราสตรัคเจอร์ รวมไปถึง

อาคารและทีอ่ยูอ่าศยั เช่น ในแนวดิง่ทีห่ากใช้วัสดกุ่อสร้างแบบเดมิๆ ทีต้่อง

ขนทัง้หิน น�า้ และปนูไปผสมบนทีสู่งย่อมส้ินเปลอืงทัง้แรงงาน เวลา และ

ค่าใช้จ่าย ผลติภณัฑ์ส�าเร็จรูปเหล่านีจ้งึเป็นทางเลอืกทีด่กีว่า หากต้องการ

ให้งานออกมาได้มาตรฐาน ประหยดัเวลา และลดแรงงานในกระบวนการ 

ทัง้หมด ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทีย่บูาว ทิง้ลายน�า้เอาไว้ในโครงการ 

เมกะโปรเจกต์ต่างๆ มากมาย เช่น ชิโนทยั ช.การช่าง อติาเลยีนไทย พฤกษา ปริญสิริ  

แสนสิริ ศภุาลยั ย่อมพสิจูน์ถึงคณุภาพมาตรฐานของสินค้า ได้เป็นอย่างดี  

 อย่างไรก็ตาม เมือ่ไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคและกลุม่เป้าหมายเปลีย่นแปลงไป  

ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มากข้ึน  

ยิ่งกว่านั้น อ�านาจการตัดสินใจทั้งหมดไม่ได้อยู่กับกลุ่มเป้าหมายหลัก 

อย่างผู ้รับเหมาและช่างก่อสร้างอีกต่อไป การยกระดับผลิตภัณฑ์จึง 

ไม่เพียงต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตัวสินค้าและบริการ แต่ส่ิงที่ส�าคัญ 

ไม่แพ้กันคือ ต้องสร้างการจดจ�าแบรนด์ ในหมู่ผู้บริโภคนี่เอง ที่เป็นที่มา

ของการปรับเปลีย่นคร้ังใหญ่ เพ่ือให้ก้าวทนัการเปลีย่นแปลงในโลกทีข้่อมลู

ข่าวสารมกีารไหลเวียนอย่างอสิระ

วันนี้ด้วยปัญหาการจรารจรที่เลี่ยงไม่ได้ ท�าให้เวลาที่จะได้งานอาจ 

ไม่ถึง 4 รายและอาจไม่ได้เหน็คณุภาพทีแ่ตกต่างของผลติภณัฑ์ ตราผึง้  

ทางบริษัทจงึคดิว่า การพัฒนาคณุภาพของสินค้าให้เป็นทีพ่อใจของลกูค้า 

อาจจะไม่เพียงพอ แต่จ�าเป็นจะต้องน�าตวัตนของแบรนด์ให้จดจ�าง่ายไปวางไว้ 

ในตลาด Mass Market ให้มากข้ึน หรือการมคีูค้่าทีเ่ป็นสเปเชียลตี ้ เช่น 

สยามตาก ก็เป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่กว้างข้ึน จากเดิมที่ส่วนใหญ่  

ตราผ้ึง เป็นทีรู้่จกัเพียงในตลาด Niche Market หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

อย่างช่างและผูรั้บเหมารายใหญ่เท่านัน้

 “ส่ิงแรกทีเ่ปลีย่นแปลงจนเป็นทีส่ะดดุตาคอื โลโก้ทีม่คีวามทนัสมยั 

ภายใต้การออกแบบเพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์จดจ�าได้ง่าย ขณะเดียวกัน 

ก็แฝงไว้ด้วยความหมายทีส่�าคญั โดยผึง้ถูกออกแบบให้มคีวามเคล่ือนไหว 

สอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรที่พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ในทศิทางทีด่ ีและส่ิงทีเ่รายงัคงไว้คอื “รวงผึง้” ซ่ึงเป็นผลิตผลทีเ่กิดจาก 

การท�างานเป็นทีม สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ ยูบาว ที่ให้ความส�าคัญ 

กับผลติภณัฑ์และบริการอยูเ่สมอ” คณุจฑุารัตน์ กล่าว

 อย่างไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงของ ยบูาว ไม่ใช่ส่ิงทีเ่กิดข้ึนเพียง 

ผวิเผนิ แต่เป็นการรีแบรนด์ดงิทัง้หมด เร่ิมต้นจากตวับคุลากร ซ่ึงถือเป็น

ฟันเฟืองส�าคญัในการขับเคล่ือนองค์กร

 “บริษัทมองว่าเราควรเปลี่ยนแปลงจากข้างในมาสู่ข้างนอกอย่าง

แข็งแกร่งและยัง่ยนื ส่ิงส�าคญัทีสุ่ดคอื การเร่ิมต้นทกุอย่างจากตวัพนกังานก่อน  

ในอดีตถ้าจะพูดตรงๆ คือ พนักงานเรามีประสบการณ์และอยู่กับเรามา

ยาวนาน เพราะฉะนัน้ การเปล่ียนแปลงของบคุคลภายในองค์กรจะท�าได้ช้า  

เราจึงได้ปรับปรุงแก้ไขจุดด้อย โดยน�าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้

พนักงานทกุคนท�างานได้คล่องข้ึน เช่น สมยัก่อนเราให้เซลล์ส่งรายงาน

เป็นกระดาษ แต่ตอนนีเ้รามไีลน์กลุ่ม มเีนต็ทีส่่งข้อมลูเข้าสู่ส่วนกลางเป็น 

Single Server และมกีารสร้างฐาน Data Knowledge ทีม่พ้ืีนฐานจาก

องค์ความรู้ประสบการณ์ของพนักงานรุ่นสู่รุ่น ส่ิงที่ ยูบาว ยังคงรักษา 

เอาไว้คอื การท�างานร่วมกันแบบพีส่อนน้อง เพ่ือให้ทกุคนสนทิสนมกันแบบ

ครอบครัวท�าให้ทกุคนในองค์กรปรับตวัเข้าหากันได้ง่ายข้ึน จงึอาจกล่าวได้

ว่า การเปลีย่นถ่ายพฤตกิรรมในองค์กรควบคูกั่บการเตมิสายเลือดใหม่เข้า

สู่องค์กร นบัเป็นจดุเร่ิมต้นทีท่�าให้เกิดคาแรคเตอร์ดงักล่าวบนตวัผลติภณัฑ์ 

ทัง้หมดทัง้มวลนี ้ เพราะเราเช่ือมัน่ว่า คงไม่สามารถท�าให้ลกูค้าเกิดความ

พึงพอใจได้ หากคนในองค์กรยงัไม่เกิดความพึงพอใจในองค์กรตนเอง”

 หลงัปรับกระบวนทพัขนานใหญ่ ผลิตภณัฑ์แรกทีถู่กส่งออกมาเป็นทพัหน้า  

คอื กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์ C1 ส�าหรับตดิกระเบือ้ง เซรามกิ โมเสก แกรนติ 

หนิอ่อน ฯลฯ บนพ้ืนผวิคอนกรีตหรือปนูฉาบ ลักษณะเด่นของสินค้าตวันี้ 

จะตรงกับมาตรฐาน มอก. และ EN ของปนูกาวตดิกระเบือ้งทีเ่พ่ิงประกาศ

ใช้ในเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา ซ่ึงเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย การปรับตวั

ของปนูตราผึง้ทีเ่น้นการใช้เทคโนโลยแีละ Know How จนได้ผลิตภณัฑ์  

กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์ C1 ช่วยให้เกิดความสะดวกในการตดิกระเบือ้งได้ในทกุจดุ 

ของบ้าน เพราะมรีะยะเวลาการท�างานสูงถึง 20 นาท ีท�าให้ช่างปรับแต่งแนว 

กระเบือ้งได้ง่ายข้ึน ขณะเดยีวกัน ก็มาพร้อมแรงยดึเกาะมากถึง 4.5 ตนั  

การันตีมาตรฐานและคุณภาพการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การยกระดับ

คุณภาพไม่ได้เกิดข้ึนแค่ในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์เท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์

ทุกประเภทผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้

มาตรฐาน และในไม่ช้านี ้ ยบูาว ก�าลงัจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001 : 2015 ซ่ึงเป็นมาตรฐานการผลติล่าสุดทีเ่พ่ิงประกาศใช้ในช่วงกลางปี  

2559 อกีด้วย

 พัฒนาการคร้ังนีไ้ม่ได้เกิดจากความมุง่หวังในการแข่งขัน เพ่ือเอาชนะ

คู่แข่ง แต่เป็นการขยับให้ “ปูนตราผึ้ง” ได้สร้างความผูกพันกับลูกค้า 

ในฐานะ “มติรผูเ้ช่ียวชาญด้านวัสดปุนูส�าเร็จรูปทีท่กุคนคุ้นเคยเป็นส�าคัญ”  

คณุจฑุารัตน์ กล่าวในตอนท้าย

 คุณจุฑารัตน์ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า อุปสรรคที่ส�าคัญคือ ผู้บริโภค 

ยงัไม่มแีบรนด์ ตราผึง้ อยูใ่นตวัเลอืก แม้ปนูตราผึง้จะประสบความส�าเร็จในแง่

คณุภาพและการเข้าถึงกลุม่ช่างและผูรั้บเหมาก่อสร้างก็ตาม แต่ทีผ่่านมาบริษัท

ใช้พนกังานฝ่ายขายเป็นผูน้�าสินค้าให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย เมือ่ก่อน ใน 1 วัน

พนักงานสามารถน�าสินค้าไปแนะน�าให้ลกูค้าได้ประมาณ 4 รายต่อพนักงาน 1 คน  


