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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ (1) เพื่อศึกษาความสําเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดของแผ่นเหล็ก เพื่อ
นําไปสู่ความสําเร็จสูงสุด และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจการตลาด การวิจัยครั้ง
นี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 20 ท่าน ทุกท่านมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับธุรกิจเหล็กวิลาส ประกอบไปด้วยบุคคลต่อไปนี้ ผู้บริหารระดับหัวหน้าของบริษัทแผ่น
เหล็กวิลาสไทย จํากัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตของบริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหา และลูกค้าบางคน ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้ทําการวิเคราะห์โดยการพรรณนาความ การวิเคราะห์ข้อมูล เปิดเผยให้ทราบข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ บริษัทมี
วิสัยทัศน์ที่เอี่ยมอ่อง ผู้จัดการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความมีประสิทธิผล และความรู้ในทุกเรื่อง ผู้จัดการมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องธุรกิจการผลิตและการจําหน่ายแผ่นดีบุก แผ่นเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยโครเมียม
และแผ่นเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยพลาสติก ผู้จัดการของบริษัทได้เพียรพยายามอย่างมากเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
สินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็วของโลก
ปัจจุบัน เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของบริษัทสูงสุดนั้นเป็นเพราะกลยุทธ์สี่ประการดังต่อไปนี้ (1)
ราคา ราคาของผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ต่ํากว่าราคาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง (2) ที่ตั้ง เส้นทางของการจําหน่ายหรือ
กระจายสินค้าและมาตรฐานทางด้านคุณภาพอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับสินค้าของญี่ปุ่น (3) การส่ง เสริ ม
บริ ษัทมี แ ผนการตลาดที่เยี่ย มยอด มีก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของผลิ ตภั ณฑ์แ ละคุณ ภาพของการให้ บริ ก ารอยู่
ตลอดเวลา (4) ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงถูกนําไปใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท ตัวอย่างเช่น แผ่นเหล็ก
ม้วน แผ่นดีบุก และแผ่นเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยโครเมียม ถูกนําไปใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท
คําสําคัญ: การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์, การตลาดธุรกิจแผ่นเหล็ก

Abstract
The objectives of this study were: (1) to investigate the success of the steel plate
business marketing strategy of Wilasathai Steel Sheet Co.Ltd.; and (2) to ascertain the factors
favorable to the success of the steel plate business marketing strategy. The study was qualitative
in nature. 20 key informants comprised the sample of the study. All the key informants had
deep knowledge and understanding of the steel plate businesses. They included the following
persons: chief executive of Wilasathai Steel Sheet Company; the production staff of the
company; the procurement staff; and some customers. The collected data were analyzed by
means of descriptive interpretation. The data analysis cast light on the following facts: the
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company had a fresh vision; the manager was a knowledgeable, effective, well – rounded
person; the manager gained insights into the business of producing and selling tin plates,
chromium coated steel sheets, and plastic coated steel sheets; and the manger of the company
made all possible efforts to improve the quality of the products to meet the customers’ needs
and to keep up with the fast pace of business changes of today’s world. With regard to the
factors conducive to the success of the company, the maximum success of the company was
attributable to the four strategies: (1) Price. The price of the products was lower than the price
of the competitors’ products. (2) Location. Distribution channels of products and the quality
standard of products were comparable with Japanese products. (3) Promotion. The company
had the superb marketing plan, improved the quality of products and service delivery on a
regular basis. (4) Products. Raw materials of high quality were used for the production of the
company’s products. For instance, rolled steel sheets, tin plates, and chromium coated steel
sheets were used as the raw materials for the production.
Keywords: strategic management; steel plate business marketing

บทนํา
ภาพรวมในปี 2560 เศรษฐกิจไทยเติบโตดีต่อเนื่อง ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยได้รับแรงส่งสําคัญตลอดทั้ง
ปีจากการส่งออกสินค้าที่ดีขึ้นทั้ง ในมิติของประเภทสินค้ าและตลาด ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริ มาณ
การค้าโลกที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ประกอบกับ มีการขยายกําลังการผลิตและการย้ายฐานการผลิตของตามการ
ส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวได้ในเกือบทุกอุตสาหกรรมตามเศรษฐกิจของคู่
ค้าที่ฟื้นตัวสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น ส่งผลให้มีการลงทุนเพื่อขยายกําลัง
การผลิต รวมทั้งลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เดียวกันธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวเติบโตดีจาก
นักท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัวชัดเจน ด้านภาคการค้าขยายตัวเล็กน้อยจากกลุ่มสินค้าคงทนเป็นหลัก สําหรับธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวได้จํากัดในบางพื้นที่และในตลาดระดับกลาง - บน และอุปสงค์ในประเทศขยายตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปีก่อนโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่หด
ตัวเนื่องจาก มีบางโครงการล่าช้าจากแผนจากทั้งข้อจํากัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ปัญหาการเข้ าพื้น ที่
และภาวะฝนตกหนัก สําหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในกลุ่ม
ครัวเรือนรายได้สูงแต่โดยรวมการบริโภคภาคเอกชนยังไม่แข็งแกร่ง เนื่องจากหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดั บสู ง
รายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากการจ้างงานที่ลดลง และรายได้ครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรมบางส่ วนได้ รั บ ผลกระทบจากราคาสิ น ค้ า เกษตรที่ หดตั ว ในช่ ว งปลายปี ในด้ านการลงทุ น
ภาคเอกชนมี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น จากปี ก่ อน สอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของการส่ ง ออกสิ น ค้ า และความเชื่ อ มั่ น
ผู้ประกอบการที่ปรับดีขึ้น
ตลอดเวลาหลายทศวรรษ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพเพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับ
อาหารซึ่งต้องการวัสดุในการผลิตที่มีคุณสมบัติพิเศษ ด้วยการเล็งเห็นถึงความสําคัญนี้บริษัทฯจึงรักษาระดับ
มาตรฐานทั้ง ด้านผลิ ตภัณฑ์แลกระบวนการผลิต โดยผ่านระบบการควบคุม คุ ณ ภาพและการตรวจสอบอย่ า ง
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เคร่งครัดในทุกขั้นตอน วัตถุดิบคุณภาพดีถูกคัดเลือก และ มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ที่
มี ความเชี่ ย วชาญ มี ประสบการณ์ และด้วยเครื่ อ งมื อตรวจสอบอั ต โนมั ติ ที่ ทํ างานตลอดเวลา หลัง จากนั้ น
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจะได้รับการสุ่มเพื่อตรวจสอบและทดสอบในห้องทดลองที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมื อที่
ทันสมัย โดยนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ
ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเหล็กไทยพบเจอปัญหาในการดําเนินธุรกิจหลายประการ ซึ่ง
บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด นั้นมีจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและผลิตผลิตภั ณฑ์ ที่มีคุณ ภาพ แต่บริษัทฯ
ประสบปัญหาจากการกีดกันการค้าของนโยบายประธานาธิบดีทรัมป์ สหรัฐอเมริกา ทําให้สินค้าหลายชนิดที่จีน
ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาต้องเสียภาษีนําเข้าเพิ่มขึ้นทําให้สินค้าจีนส่งไปยังตลาดทวีปอเมริกายากขึ้นเป็นเหตุ ให้มี
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดถูกดั๊มเข้าตลาดเอเซียโดยเฉพาะเหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นชุบดีบุก และเหล็กแผ่นชุบ
โครเมี่ยม (Tin Plate & Tin Free) ทําให้บริษัทเสียส่วนแบ่งทางการตลาด จึงทําให้เกิดการศึกษาเพื่อให้ทราบถึง
ความสําเร็จของกลยุทธ์การตลาดธุรกิจแผ่นเหล็ก ของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด
อย่างไรก็ตาม บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย ได้ศึกษาแนวทางการแข่งขันการค้าในกลุ่มธุรกิจแผ่นเหล็ก
เป็นไปอย่างเสรี และกําหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยส่งผลให้บริษัทส่งออกสินค้าไปยัง ตรง
กลุ่มเป้าหมายของลูกค้า จึงทําให้เกิดการศึกษาเพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จกลยุทธ์การตลาดธุรกิจ
แผ่นเหล็ก ของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดสู่ความสําเร็จสูงสุดของธุรกิจแผ่นเหล็ก เพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จสูงสุด
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดสู่ความสําเร็จสูงสุด
ของธุรกิจแผ่นเหล็ก เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จสูงสุด
3. เพื่อศึกษาแนวทางการนํากลยุทธ์ด้านการตลาดไปพัฒนาธุรกิจแผ่นเหล็ก

คําถามของการวิจัย
1. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดสู่ความสําเร็จสูงสุดของธุรกิจแผ่นเหล็กเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ
สูงสุด มีอะไรบ้าง
2. มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสําเร็จของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดสู่ความสําเร็จสูงสุด
ของธุรกิจแผ่นเหล็ก เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จสูงสุด
3. มีแนวทางการนํากลยุทธ์ด้านการตลาดไปพัฒนาธุรกิจแผ่นเหล็ก อย่างไรบ้าง

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแผ่นเหล็กไทย
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้ ให้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมเหล็กว่ าเป็น หนึ่ง ในอุตสาหกรรมสําคัญของระบบเศรษฐกิ จไทย คือ อุตสาหกรรมเหล็กมี ค วาม
จําเป็นต่อการใช้งานในธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลายและมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเหล็กมีความ
จําเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สําคัญซึ่งสาขาธุรกิจต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญต่อการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ อาหารกระป๋อง
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(บรรจุภัณฑ์) เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ อุตสาหกรรมที่กล่าวมาจึงมีผลต่อความต้องการใน
การใช้เหล็กซึ่งประเทศไทยมีตลาดเหล็กที่มีศักยภาพที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศที่
มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะฉะนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมเหล่านี้ จึงมี
ผลต่อความต้องการโดยตรงในการใช้เหล็กในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อื่นๆ ซึ่งกําลังจะทําให้ประเทศกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก
แนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จกลยุทธ์การตลาด
เมื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy) การที่จะกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น ได้
จะต้องนํา ความรู้ มาจากการศึ ก ษาปั จจัย ในการตั ดสินใจของผู้บ ริ โ ภคหรือค่ านิย มในการซื้ อการค้นหาความ
ต้องการของลูกค้า โดยจัดให้มีการสํารวจความต้องการตลาดว่ามีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลกําหนดการตัดสินใจในการ
ซื้อ ผลการศึกษาที่ได้นั้นสามารถกําหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งมีความสําคัญต่อทั้งผู้บริโภคแล้วนั ก การ
ตลาด โดยลูกค้าสามารถได้สินค้าตรงตามที่คาดหวังทั้งด้านความพึงพอใจจึงทําให้กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สินค้าที่ต้องการ สามารถตัดสินใจได้ง่ายและรวดเร็วสําหรับนักการตลาดสามารถนําผลการศึกษามากําหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค กลยุทธทางการตลาดยังสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น การติดตามทําให้รู้สถานการณ์อยู่เสมอ ตลอดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
นวัตกรรมใหม่ๆ ล้วนมีผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งนั้น
กลยุทธ์การตลาดด้านราคา (Price)
กลยุทธ์การตลาดด้านราคา (Price) เป็นการกําหนดว่าจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ์ราคาสูงหรือราคาต่ํา
สิ่งที่จะต้องตระหนัก คือ ราคาที่ได้กําหนดไว้นั้นเหมาะสมในการแข่งขัน หรือสอดคล้องกับตําแหน่งผลิตภัณฑ์
ของสินค้านั้นหรือไม่กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) ในการกําหนดกลยุทธ์ด้านราคามีประเด็นสําคัญที่จะต้อง
พิจารณาดังนี้
1. ตั้งราคาตามตลาด (On going price) หรือตั้งราคาตามความพอใจ ( Leading price )
1.1ตั้งราคาตามตามตลาด (On going price) เหมาะสําหรับสินค้าที่สร้างความแตกต่างได้
ยากจึงไม่สามารถจะตั้งราคาให้แตกต่างจากตลาดคู่แข่งขันได้ นั่นคือ การตั้งราคาตามคู่แข่งขัน
1.2ตั้งราคาตามความพอใจ(Leading price) เป็นการตั้งราคาตามความพอใจ โดยไม่คํานึงถึง
คู่แข่งขัน เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างในตราสินค้า สินค้าที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวมีภาพพจน์ที่ดี จะตั้ง
ราคาเท่าไรก็ไม่มีใครเปรียบเทียบ
2. สินค้าจะออกเป็นแบบราคาสูง (Premium price) เมื่อแน่ใจในคุณภาพที่เหนือกว่าและการยอมรับ
ในราคาของลูกค้าหรือราคามาตรฐาน (Standard) เมื่อใช้การตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งขัน หรือ
ตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน (Fighting brand) เป็นสินค้าด้อยคุณภาพกว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย จะลงตลาดล่าง
3. การตั้งราคาเท่ากันหมด (One pricing) คือสินค้าหลายอย่างที่มีราคาติดอยู่บนกล่อง หมายถึง ไม่ว่า
จะขายอยู่ที่ใดฤดู หนาวหรื อฤดู ร้อนราคาก็ เท่า กัน หมดหรือราคาแตกต่างกัน (Discriminate price) ข้อดี คือ
สามารถเรียกราคาได้หลายราคา แต่ข้อเสียก็คือ เราต้องหาเหตุผลในการตั้งราคาหลายอย่าง เพื่อให้คนยอมรับได้
4. การขยายสายผลิตภัณฑ์ (Line extension) ในกรณีนี้การนําเสนอสินค้าเริ่มต้นด้วยราคาหนึ่ง แล้วมี
กลยุทธ์เผยแพร่ความนิยมไปยังตลาดบน หรือตลาดล่าง
5. การขยับซื้อสูงขึ้น (Trading up) เป็นการปรับราคาสูงขึ้นทําให้ได้กําไรมากขึ้น จึงพยายามขาย ให้
ปริมาณมากขึ้นหรือการขยับซื้อต่ําลง (Trading down) เป็นการผลิตสินค้าที่มีราคาแพงให้มีคุณภาพกว่า สินค้าที่
ราคาถูกเล็กน้อยแต่ ตั้งราคาสูงกว่า เพื่อให้คนซื้อสิ้นที่รองลงมา
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6. การใช้กลยุทธ์ด้านขนาด (Size) คือไม่ทําขนาดเท่ากับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ตัวอย่าง กลยุทธ์
- ตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งร้อยละ 30 เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่อยู่ใน
ระดับสูง
- ตั้งราคาต่ําสําหรับช่วงฤดูกาลที่ยอดขายน้อย และตั้งราคาต่ํากว่าผู้นําเล็กน้อยในช่วงฤดูกาลที่
ยอดขายดี

การดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดสู่ความสําเร็จสูงสุดของธุรกิจแผ่นเหล็กเพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จสูงสุด
1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการการตลาดสู่ความสําเร็จของธุรกิจแผ่นเหล็กวิลาสไทย 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจแผ่นเหล็ก วิลาสไทย 3) เพื่อศึกษาแนวทางการนํากล
ยุ ทธ์ ด้ านการตลาดไปพัฒ นาธุ ร กิ จ แผ่ น เหล็ ก วิ ล าสไทย ใช้ วิธีวิจัย เชิง คุ ณ ภาพ เพื่ อนํ าผลการศึก ษาวิ จั ย ไป
ประกอบการตัดสินใจสู่การปฏิบัติโดยการสอบถามผู้บริหาร ของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด ซึ่งได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก ของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา(เชิงคุณภาพ) ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจแผ่นเหล็ก ของบริษัท แผ่น
เหล็กวิลาสไทย จํากัด
- แหล่งข้อมูล ทุติ ย ภู มิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ศึ ก ษาจากตํารา ผลงานวิจัย และเอกสาร ได้ แ ก่
บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด
- แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย
จํากัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน 19 คน
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด จําแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ
ตารางที่ 3.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด
กลุ่มที่ 2 พนักงานฝ่ายการการผลิตและจัดซื้อ
กลุ่มที่ 3 ลูกค้า
รวม

จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
(Key Informants)
6
8
5
19

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 19 ชุด แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกตอนที่ 1 ประวัติส่วนตัว และประวัติการทํางานอย่างย่อ ของผู้ถูกสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกตอนที่ 2 คําถามปลายเปิดเกี่ยวกับธุรกิจแผ่นเหล็ก ของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย
จํากัด
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดสู่ความสําเร็จสูงสุดของธุรกิจแผ่นเหล็กเพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จสูงสุด
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจแผ่นเหล็ก วิลาสไทย 3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการนํากลยุทธ์ด้านการตลาดไปพัฒนาธุรกิจแผ่นเหล็กวิลาสไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนํา
ผลการศึกษาวิจัยไปประกอบการตัดสินใจสู่การปฏิบัติโดยการสอบถามผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษา ดังนี้
การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดสู่ความสําเร็จสูงสุดของธุรกิจแผ่นเหล็กเพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จสูงสุด
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจแผ่นเหล็ก วิลาสไทย 3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการนํากลยุทธ์ด้านการตลาดไปพัฒนาธุรกิจแผ่นเหล็กวิลาสไทย
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปประกอบการตัดสินใจสู่การปฏิบัติโดยการสอบถาม
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษา
ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปผู้บริหารบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด (เชิงคุณภาพ) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
สําคัญมีดังนี้
ตารางที่ 4.1 ลักษณะผู้ให้ข้อมูลสําคัญจําแนกตามเพศ
รวม
เพศชาย
เพศหญิง
เพศ
(คน)
ร้อยละ
ร้อยละ
1. ผู้บริหารของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด 6
27.0(5)
5.0(1)
2. พนักงานฝ่ายการการผลิตและจัดซื้อ
8
27.0(5)
15.0(3)
3. ลูกค้า
5
16.0(3)
10.0(2)
รวม
19
70.0(13)
30.0(6)
จากตารางที่ 4.1 พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็นเพศชายมากที่สุด จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0
ของจํานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด มีผู้ให้ข้อมูลสําคัญเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 จากจํานวนผู้ให้
ข้อมูลสําคัญทั้งหมด 19 คน
จากผลการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจแผ่นเหล็กเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ
สูงสุด
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดการธุรกิจแผ่นเหล็ก ของบริษัท แผ่น
เหล็กวิลาสไทย จํากัด 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดการธุรกิจแผ่นเหล็ก ของ
บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสอบถามผู้บริหารบริษัท แผ่นเหล็กวิลาส
ไทย จํากัด ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดธุรกิจแผ่นเหล็ก ผู้วิจัยได้
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกออกเป็นขั้นตอน และนําเสนอผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ดังนี้
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สรุปผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
นําเสนอลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่ม 1. ผู้บริหารของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด 2.
พนักงานฝ่ายการการผลิตและจัดซื้อ 3. ลูกค้า
พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็นเพศชายมากที่สุด จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 ของจํานวนผู้ ให้
ข้ อมู ล ทั้ ง หมด มี ผู้ ให้ ข้ อมู ล สํา คั ญ เพศหญิ ง จํา นวน 6 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.0 จากจํ านวนผู้ ให้ ข้ อมู ล สํา คัญ
ทั้งหมด 19 คน
ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด
ตอบคําถามการวิจัยข้อที่ 1 ความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจแผ่นเหล็ก ของบริษัท แผ่น
เหล็กวิลาสไทย จํากัด สามารถวิเคราะห์ความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจแผ่นเหล็กได้ 3 ประเด็น
ดังนี้
1. ประเด็นที่ 1 วิสัยทัศน์ของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด
พบว่า บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด เป็นบริษัทฯที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําด้านคุณภาพและการบริการ
ในธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมี่ยม แผ่นเหล็กเคลือบพลาสติก ซึ่ง
เป็นนอุตสาหกรรมต้นน้ํา คือ อุตสาหกรรมเหล็กพรุน และเหล็กถลุง ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้ นของ
อุตสาหกรรมเหล็กที่มีความสําคัญมากต่อศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดย
มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นไปตาม
มาตรฐาน และกฎหมาย ให้การบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า ทั้งในด้านการขาย
จั ด ส่ ง และการให้ ค วามช่ วยเหลื อด้ านเทคนิ ค ให้ เป็น ระบบที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ ควบคุม และตรวจติ ด ตามด้ า น
สิ่ งแวดล้อมให้ ไ ด้ม าตรฐานตามกฎหมายกํ า หนด พั ฒ นาปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อ มและการใช้ ท รั พ ยากรให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจแผ่นเหล็ก ของบริษัท แผ่นเหล็ก
วิลาสไทย จํากัดในอนาคต
พบว่า แนวโน้มในปี 2562 นี้การคาดการณ์ถึงความต้องการใช้แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็ก
เคลือบโครเมียมของประเทศไทยว่าจะฟื้นตัวได้หรือไม่นั้น ทําได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลาย
ประการ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับอิทธิพลจากพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการ กิจกรรมการเลือกตั้งทั่วไปที่
เฝ้ารอคอยมานาน ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีผลต่อการส่งออก นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงการ
เคลื่อนไหวของตลาดสินค้าภาคการเกษตรทั้งในเรื่องราคาของสินค้าทางทะเลและปริมาณที่จะจัดหาได้
อย่างไรก็ตามยังมีข่าวที่ให้กําลังใจเช่นข่าวเรื่องสหภาพยุโรปประกาศปลด “ใบเหลือง”ประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของอุตสาหกรรมการประมงของไทย
(IUU) ลบความกังวลเกี่ยวกับการต่อต้านการนําเข้าผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปจากประเทศไทยสู่สหภาพยุโรป ความ
เชื่อมั่นของความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่
การเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ อาจชดเชยการเติบโตโดยรวมในภาคอื่นๆ การบริโภคกาแฟ
และเครื่องดื่มประเภทให้พลังงานในประเทศ เช่น นมและนมข้นหวานกระป๋องยังคงที่ ส่วนอื่นๆ อาทิเช่น ฝาจีบ
ที่ใช้สําหรับปิดผลิตบรรจุภัณฑ์ ปิ๊ปขนาด 5 แกลลอน ที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้หรือสารเคมี และกระป๋อง
ทั่วไปอื่นๆ ก็มีรายงานว่ายังมีปริมาณคงที่เช่นกัน ผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนก็เป็นความ
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กังวลใหญ่ต่อภาคอุตสาหกรรมด้วย สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการปกป้องผลิตภัณฑ์เหล็กรวมถึงเหล็กเคลื อบ
ดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการไหลของกําลังการผลิตส่วนเกินของโลก บริษัท
ฯ จะเฝ้าติดตามปัญหาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่รอดในตลาดที่ยากลําบากนี้
3. ประเด็นที่ 3 นโยบายที่สําคัญของบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัดในกาพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก
พบว่า ภาวะการตลาดปี 2561 ที่ผ่านมาปริมาณความต้องการโดยรวมของแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและ
แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมของตลาดภายในประเทศลดลงเล็กน้อยเปรียบเทียบจากปีก่อน เหตุผลหลักเนื่องจาก
อุตสาหกรรมการบรรจุลดลง การเก็บเกี่ยวผลผลิตหลักด้านผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่สําคัญอย่างสับปะรดได้
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากราคาผลไม้ในอดีตที่ผ่านมาราคาตกต่ําส่งผลกระทบทําให้เกษตรกรชะลอการ
เพาะปลูก การนําเข้าผลิตภัณฑ์ท างทะเลแช่แ ข็ง (ปลาทูน่า/ปลาแมคเคอเรล/ปลาซาร์ดีน ) และการประมง
ท้องถิ่นไม่ได้เติบโตมากเป็นอีกเหตุหนึ่งของข้อจํากัดการเติบโตของบรรจุภัณฑ์ ข้อสังเกตอีกประการ การนําเข้า
แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมราคาถูกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ปริมาณการจัดจําหน่าย
ของผู้ผลิตในประเทศสองราย มียอดลดลงเหลือร้อยละ 40 ของยอดการบริโภคทั้งหมด เป็นสถิติที่ต่ําที่สุดเท่าที่
ผ่านมา ปริมาณแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมที่นําเข้ามาภายในประเทศปรับตัวลดลง
เล็กน้อยเป็น 330,000 ตัน (ในปี 2560 นําเข้า 343,000 ตัน) แหล่งนําเข้าที่มีการนําเข้าสูงสุดคือจากประเทศจีน
มีการนําเข้า 144,000 ตัน ตามมาด้วยประเทศเกาหลีซึ่งการนําเข้า 99,000 ตัน แหล่งอื่นๆ ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น
37,000 ตัน ไต้หวัน 24,000 ตันในส่วนของ 6 ประเทศในสหภาพยุโรปรวมกัน มีปริมาณการนําเข้าลดลงปริมาณ
รวม 17,000 ตัน ทางบริษัทฯไม่กล้าที่จะเข้าไปร่วมในสงครามแข่งขันด้านราคาจึงมีการจัดจําหน่ายเพียง 72,400
ตัน ลดลงประมาณร้อยละ17 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย 87,700 ตัน ของปีที่ผ่านมา
นโยบายทางการตลาดของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด ได้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่น
เหล็ก เคลื อบโครเมี ย ม บริ ษัทฯไม่ มีน โยบายเข้า ไปแข่ง ขั นด้ านราคากับ ประเทศจีน และประเทศเกาหลี แ ละ
ประเทศอื่นๆ โดยผลิตจัดจําหน่ายเพียง 72,400 ตัน ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบยอดขาย
87,700 ตัน ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยประเมินคู่แข่งทางการตลาดอยู่เสมอ

การอภิปรายผล
ความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจแผ่นเหล็ก ของบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด สามารถ
นํามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจแผ่นเหล็กโดยให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์
ส่ วนประสมทางการตลาด โดยมี 4 กลยุ ทธ์ดั ง นี้ 1.กลยุ ทธ์ การตลาดด้ านราคา (Price) บริษั ทมี การกํา หนด
นโยบายการตั้งราคาของ แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด 2.กลยุทธ์การตลาดด้านที่ตั้ง/ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ได้ทําการผลิตและจําหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate) ที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่น
เหล็กเคลือบดีบุกของประเทศญี่ปุ่น JIS G3033 และแผ่นเหล็กเคลือบโครเมี่ยม (Tin Free Steel) ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน JIS G 3315 การตลาดและช่ องทางการจํ าหน่ าย บริ ษัทมี การบริหารจั ด การการจั ด จํ าหน่ ายและ
ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย โดยสามารถแยกพิจารณาตามตลาดในการจัดจําหน่ายและรายผลิตภัณฑ์ได้ ตลาด
ภายในประเทศเหล็กแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (TINPLATE) และเคลือบโครเมียม (TIN FREE STEEL) ตามมาตรฐาน
JIS G3303 และ G3315 : จะใช้ช่องทางการจําหน่ายที่มีกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors and Developers)
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โดยลูกค้ากลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้รับเหมา ก่อสร้างรายใหญ่ ๆ ที่รับหรือประมูลงานก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ
และภาคเอกชน 3.กลยุทธ์การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด
มีการวางแผนการตลาดเพื่อให้การบริหารงานขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญตั้งแต่
การสั่งซื้อวัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง การรักษาส่วนแบ่งตลาด การตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้า ตลอดจนการส่ งมอบสินค้าให้ต รงตามกําหนด และบริการหลัง การขายที่ มีประสิ ท ธิ ภ าพ
ควบคุมและตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกําหนด พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
และการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 4. กลยุทธ์การตลาดด้านตัวผลิตภัณฑ์ (Product) จะเห็นได้
ว่าเหล็กแผ่นชนิดม้วน แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เป็นจํานวนมาก เช่น การก่อสร้าง การผลิตท่อเหล็ก การผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก การ
ผลิตเหล็กแผ่น และศูนย์บริการเหล็ก (Service Center) เป็นต้น ทางบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด มีนโยบาย
คุณภาพโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามกฎหมายพร้อม
บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยตระหนักถึงการรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
เหตุผลสําคัญที่ทําให้ทางบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยมีฐานลูกค้าประจําที่เชื่อมั่น ใน
สินค้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบแผ่นเหล็กที่เชื่อมั่นนําไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิต ผลิตภัณฑ์หลัก และก็มีหน่วยงานรับรอง โดยมี
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 และ GMP & HACCP CODEX ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัย ธนู ฮ่อนําชัย (2555) การให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้ส่งออกส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคาและด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ตามลําดับ โดยผู้ส่งออกให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัย เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล (2553) กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา
กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลลัพธ์ทางการตลาด (ยอดขายในรอบปี) ของ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด และ
บรรลุเป้าหมายการตลาดของบริษัทฯ พบว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการโดยรวมของแผ่นเหล็ก
เคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมของตลาดภายในประเทศลดลงเล็กน้อยเปรียบเทียบจากปีก่อน เหตุผล
หลักเนื่องจากอุตสาหกรรมการบรรจุลดลง ยอดขายในรอบปีของ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด จะเห็นได้ว่า
มูลค่าการขาย 2557 ถึง 2561 มีอัตราการขายที่ลดลงอย่างเนื่อง ในปี 2557 มีมูลค่าการขาย 8,438 ล้านบาท ปี
2558 มีมูลค่าการขาย 6,690 ล้านบาท ปี 2559 มีมูลค่าการขาย 4,421 ล้านบาท ปี 2560 มีมูลค่าการขาย
3,220 ล้ านบาท ปี 2561 มี มูล ค่ าการขาย 2,800 ล้ านบาท ซึ่ งไม่ บรรลุเป้ าหมายการตลาดของบริ ษัทฯ ใน
ปัจจุบัน และยังพบปัญหาในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก พบว่า แผ่นเหล็กของบริษัท แผ่น
เหล็กวิลาสไทย จํากัด อาจมีความเสี่ย งจากความผันผวนของราคาวั ตถุ ดิบ โดยปกติ วัตถุดิบที่สําคัญสํ า หรั บ
นํามาใช้ในกระบวนการหลอมและหล่อเป็นแผ่นเหล็ก คือ แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม
และความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ และพึ่งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบด้วยเหตุนี้ ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทได้เสมอ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด ส่งเสริมและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัทมุ่งเน้นการขยาย
ตลาดภายในประเทศให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกตลาด เพื่อทดแทนการนําเข้าและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดและ
รักษาฐานลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาและบริการ รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ซึ่งใช้
เหล็ก แผ่น รี ด ร้ อนคุ ณภาพสู ง ตลอดจนการส่ งออกเมื่ อสภาวะตลาดเอื้ ออํา นวย และบริ ษัทมี กํ าลั งการผลิ ต
เพียงพอต่อการผลิตเพื่อส่งออกต่อไป
2. กําหนดแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการขายให้มากขึ้น และกําหนดแผนควบคุมต้นทุนสินค้าให้มีค วาม
ชัดเจนตามปริมาณการซื้อขาย รักษาจุดแข็งของบริษัทที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็ก
เคลื อ บดี บุ ก ของประเทศญี่ ปุ่ น JIS G3033 และแผ่ น เหล็ ก เคลื อ บโครเมี่ ย ม (Tin Free Steel) ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน JIS G 3315 อยู่เสมอ
3. ศึกษากลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม มากําหนดแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธ์ให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจนี้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด จัดทํารายงานการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของบริษัทจะสามารถ
เข้าใจสภาวะการแข่งขันของตลาดคู่แข่งในอุตสาหกรรรมประเภทเดียวกัน
2. บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด จัดทํารายงานประเมินผล การประเมินความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและ
ปริมาณความต้องการบริโภคเหล็ ก ความเสี่ย งด้านการส่งมอบสิ น ค้า ความเสี่ย งด้านกระบวนการผลิ ต และ
เทคโนโลยีในการผลิต ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน
อื่นๆ ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ศึกษากลยุทธ์การเพิ่มยอดขายธุรกิจแผ่นเหล็ก บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด
2. ศึกษาแนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด
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