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1. บทสรุปผู้บริหาร
บริ ษทั อุดมโภคทรัพย์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด ดำเนิ นกำรประกอบธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์ โดยบริ ษทั มุ่งมัน่
พัฒนำงำนพิมพ์อย่ำงต่อเนื่ อง จำกกำรนำควำมต้องกำรของลูกค้ำและตลำดมำปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
งำนพิ ม พ์ใ ห้ส ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลู ก ค้ำ ให้ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำย ลู ก ค้ำ ไม่ เพี ย ง
ต้องกำรสิ นค้ำที่มีรำคำถูกหำกยังต้องกำรสิ นค้ำที่มีคุณภำพสู ง และระยะเวลำที่รวดเร็ ว ในกำรจัดทำแผน
ธุ รกิจในครั้งนี้ เป็ นกำรจัดทำแผนธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ในยุคดิ จิทลั โดยกำรจัดทำแผนธุ รกิ จเป็ นกำรต่อ
ยอดเพื่อพัฒนำระบบกำรทำงำนให้สอดคล้องกับรู ปแบบของธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ ว เพื่อเตรี ยม
ควำมพร้อมที่จะรับมือกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนแปลงไปในยุคดิ จิทลั บริ ษทั จึงมีแนวคิดในกำร
พัฒนำแอปพลิเคชัน “U PACKAGING” เพรำะบริ ษทั ได้เล็งเห็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพื่อเป็ นโรงพิมพ์
ออนไลน์ ที่ลูกค้ำสำมำรถแจ้งรำยละเอี ย ดเพื่ อสั่งงำนพิ มพ์ไ ด้ง่ำย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยผ่ำนแอปพลิเคชัน “U PACKAGING” โดยมีจุดมุ่งหมำย คือ กำรทำให้งำนพิมพ์เป็ นเรื่ องง่ำย ๆ และ
สะดวกสบำยสำหรับทุกคน ให้ลูกค้ำสำมำรถสั่งงำนพิมพ์ และรอรับสิ นค้ำได้ที่บำ้ นโดยไม่ยงุ่ ยำก อีกทั้งเป็ น
กำรเพิ่มช่องทำงหลักในกำรติดต่อประสำนงำนในเรื่ องต่ำง ๆ เช่น กำรประเมินรำคำงำนพิมพ์เบื้องต้น , ขอ
ตัวอย่ำงงำน , ให้คำปรึ กษำงำนพิมพ์และงำนออกแบบ Packaging , กำรชำระค่ำใช้จ่ำย และกำรประเมินกำร
ให้บริ กำร เพื่อนำมำวิเครำะห์และปรับปรุ งกำรทำงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
ทั้งนี้ นอกจำกกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน “U PACKAGING” แล้ว บริ ษทั จะมีกำรลงทุนเครื่ องจักร
ที่ทนั สมัยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนไปที่จะมีกำรลดขนำดคำสั่งซื้ อลง จำกเมื่อก่อน
กำรสั่งซื้ อบรรจุภณ
ั ฑ์จะมีกำรกำหนดขั้นต่ำต้องสั่งซื้ อในจำนวนมำก ๆ จึงจะได้รำคำที่ถูก แต่ปัจจุบนั ลูกค้ำ
ใหม่ ๆ เปลี่ยนมำสั่งซื้ อจำนวนน้อย ทำให้ตอ้ งปรับเปลี่ยน1กระบวนกำรให้ส้ ันลง แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งคุณภำพและ
กำรบริ กำร เป้ำหมำยที่สำคัญขององค์กร คือ
1. กำไรจำกกำรดำเนินงำน (EBIT) ร้อยละ 30 ต่อปี
2. พัฒนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน “U PACKAGING” ให้ได้มำตรฐำนสำกล
3. ตั้งศูนย์รับงำนพิมพ์ตำมแต่ละภูมิภำคให้ครอบคลุมทุกภูมิภำค
*นักศึกษำหลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจอำเซียน มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึ กษำหลัก
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4. ขยำยตลำดกำรรับงำนพิมพ์ไปยังต่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซี ยน เช่น ลำว พม่ำ กัมพูชำ
มำเลเซีย เวียดนำม
ซึ่ งแผนธุ รกิ จที่จดั ทำประกอบด้วย แผนกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร แผนกำรตลำด แผนกำรผลิต
และกำรดำเนินงำน แผนกำรเงิน แผนฉุกเฉิน และแผนในอนำคต
แผนกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร เน้นด้ำนคุณภำพและสวัสดิกำรของบุคลำกรในองค์กร สำมำรถ
ทำงำนร่ วมกันได้ทุกฝ่ ำยอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยให้รับผิดชอบหน้ำที่หลักให้มีประสิ ทธิภำพ รวมไปถึงกำร
พัฒนำและเพิ่มศักยภำพเพื่อให้ทนั กับเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปั จจุบนั
แผนกำรตลำด ได้คำนึงถึงปั จจัยในควำมสำเร็ จของธุ รกิจ โดยเน้นคุณภำพด้ำนกำรบริ กำร ภำยใต้
สโลแกนบริ ษทั “งำนพิมพ์คุณภำพ รำคำยุติธรรม ระยะเวลำรวดเร็ ว”
แผนกำรผลิตและกำรดำเนินงำน จะเน้นประสิ ทธิ ภำพทั้งในด้ำนคุณภำพของงำนพิมพ์ และกำร
รองรับงำนที่มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้นไม่เพียงแต่เรื่ องของกำลังกำรผลิ ตเพียงอย่ำงเดี ยวเท่ำนั้น แต่ยงั รวมไปถึ ง
กระบวนกำรทำงำนที่จะต้องสอดรับกำรทำงำนในรู ปแบบใหม่ และกำรหำพันธมิตรที่ดี รวมถึ งมุ่งเน้นใน
เรื่ อ งของกำรให้ บ ริ ก ำรของแอปพลิ เ คชัน “U PACKAGING” ให้ ท ำงำนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพให้ ไ ด้
มำตรฐำนสำกล
แผนกำรเงิ น มุ่งเน้นกำรบริ หำรกำรเงิ นของบริ ษทั ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด บริ หำรเงิ นทุ น
หมุนเวียน บริ หำรสิ นค้ำคงคลัง บริ หำรต้นทุนและเปรี ยบเทียบรำคำในกำรสัง่ ซื้ อวัตถุดิบ
แผนฉุ กเฉิ น และแผนในอนำคต จัดทำเพื่อรองรับและป้ องกันปั ญหำ เพื่อให้สำมำรถรับมือและ
ปรับแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จเมื่ อมีสถำนกำรณ์ ที่ไม่เป็ นไปตำมแผนที่ วำงไว้โดยใช้หลัก 7Ps เป็ น
แนวทำงในกำรจัดทำกลยุทธ์ รวมถึงแผนกำรขยำยธุ รกิจในอนำคตด้วย

2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 ประวัติบริษัท
บริ ษทั อุดมโภคทรัพย์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด เปิ ดดำเนิ นกำรเมื่อปี 2552 ปั จจุบนั มีพนักงำน 18 คน
ประกอบธุ รกิจผลิ ตสิ่ งพิมพ์ทุกชนิ ด สิ่ งที่บริ ษทั ยึดมัน่ อยูเ่ สมอมำ คือ กำรผลิตสิ่ งพิมพ์ที่มีคุณภำพ และกำร
ให้บริ กำรที่ใกล้ชิดเป็ นกันเอง ในขณะที่ตอ้ งควบคุมรำคำให้สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันในท้องตลำดได้
ทั้งนี้ ท่ำมกลำงเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้จำเป็ นต้องปรับตัวให้
ทันกับกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพแวดล้อมทำงธุ รกิ จ โดยเฉพำะกำรหำหนทำงปรับลดต้นทุนกำรผลิต ภำยใต้
สภำพกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จำกเดิมที่เรำไม่มีกำรทำสื่ อใด ๆ บนออนไลน์เพรำะเป็ นกำรทำงำนแบบ Direct
Sale จับกลุ่ มลู กค้ำบริ ษทั เป็ นหลัก (B2B) หลังจำกยุคสมัยที่ เปลี่ ยนไปอย่ำงรวดเร็ วทำให้เรำต้องกลับ มำ
ทบทวนกำรทำงำน เป้ ำหมำย รู ปแบบในกำรดำเนิ นงำนใหม่ เพื่ อให้ท นั ต่ อควำมต้องกำรของลู กค้ำ และ
ส ำ ม ำ ร ถ ร อ ง รั บ ลู ก ค้ ำ ไ ด้ ทุ ก ก ลุ่ ม เ ป้ ำ ห ม ำ ย โ ด ย ที่ ผ่ ำ น ม ำ ไ ด้ จ ั ด ท ำ Website ข อ ง บ ริ ษั ท
(www.udppackaging.com) , Line@ , เพจบริ ษทั (Facebook) เพื่อเป็ นช่ องทำงให้ลูกค้ำเข้ำถึ ง ซึ่ งได้รับกำร
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ตอบรั บจำกลู ก ค้ำ รำยย่อยเป็ นอย่ำ งดี ส่ งผลให้ย อดขำยสู ง ขึ้ น ทำให้เล็งเห็ นว่ำหำกเพิ่ม ช่ องทำงให้ลู ก ค้ำ
สำมำรถเข้ำถึ งได้ง่ำยขึ้นทรำบข้อมูลที่ ตอ้ งกำรได้รวดเร็ ว โดยใช้ระบบอิ นเตอร์ เน็ ตหรื อสมำร์ ทโฟนเป็ น
สื่ อกลำงจะท ำให้ ย อดขำยสู งขึ้ น จึ ง ท ำให้ มี แ นวคิ ด ในกำรพั ฒ นำ Application ภำยใต้ ชื่ อ ว่ ำ “U
PACKAGING”
2.2 แนวความคิดในการดาเนินการ
ในฐำนะที่บริ ษทั ดำเนิ นกำรประกอบธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์มำอย่ำงยำวนำน ได้เล็งเห็ นว่ำปั จจัยหลัก
นอกเหนื อจำกกำรผลิตงำนที่มีคุณภำพ และสำมำรถส่ งมอบให้ลูกค้ำได้ตรงตำมกำหนดระยะเวลำแล้วปั จจัย
ที่เป็ นอันดับต้น ๆ ในกำรให้บริ กำร คือ กำรใส่ ใจลูกค้ำ กำรตอบคำถำม รวมไปถึงกำรเสนอรำคำให้ลูกค้ำได้
อย่ำงรวดเร็ ว บริ ษทั ได้เล็งเห็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นกำรเพื่อเป็ นโรงพิมพ์ออนไลน์ ที่ลูกค้ำสำมำรถแจ้ง
รำยละเอี ย ดเพื่อสั่ งงำนพิ ม พ์ได้ง่ ำย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีที่ ท นั สมัย ผ่ำ นแอปพลิ เคชั่น “U
PACKAGING” ที่มีจุดมุ่งหมำย คือ กำรทำให้งำนพิมพ์เป็ นเรื่ องง่ำย ๆ ไม่ยงุ่ ยำกเพียง 4 ขั้นตอน ตำมรู ปภำพ
ด้ำนล่ำง

ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรสั่งซื้ อผ่ำนแอปพลิเคชัน “U PACKAGING”

3. สิ นค้ าและบริการ
แอปพลิ เคชัน “U PACKAGING” บริ กำรงำนพิมพ์ออนไลน์ในรู ปแบบครบวงจร เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้ ก ับ ลู ก ค้ำ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ำร ให้ ไ ด้รั บ กำรบริ ก ำรที่ ร วดเร็ ว ถู ก ต้อ ง แม่ น ย ำ รำคำยุ ติ ธ รรม
สมเหตุสมผล เพียงระบุควำมต้องกำรงำนแค่ใช้ปลำยนิ้วสัมผัส ด้วยขั้นตอนที่สะดวกและง่ำยดำย
จุดเด่นในเรื่ องของผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร ดังนี้
1. เสนองำนพิมพ์คุณภำพสู งในรำคำยุติธรรม
2. แสดงใบเสนอรำคำที่โปร่ งใสและเป็ นธรรม
3. บริ กำรรวดเร็ ว โดยให้บริ กำรตลอด 24 ชั่วโมง ผูใ้ ช้บริ กำรสำมำรถเข้ำมำใช้บริ กำรได้ทุ ก
ช่วงเวลำ
4. มีนโยบำยรับประกันควำมพึงพอใจ
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5. มีบทควำมสำระควำมรู ้เกี่ยวกับสิ่ งพิมพ์ และเทคนิคกำรออกแบบ ซึ่ งอัพเดทเนื้อหำเป็ นประจำ
ทุกสัปดำห์

4. การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม และการวิเคราะห์ ตลาด
4.1 สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ ม
4.1.1 แนวโน้มอุตสำหกรรมกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษปี 2562
แนวโน้ม อุ ตสำหกรรมกระดำษและผลิ ตภัณฑ์ก ระดำษในภำพรวมปี 2562 คำดว่ำ “จะ
สำมำรถเติบโตได้อีก” โดยได้รับแรงหนุนจำกปั จจัยบวกต่ำง ๆ ได้แก่
- เศรษฐกิจภำยในประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ งได้รับแรงหนุนจำกมำตรกำร
กระตุน้ เศรษฐกิจและส่ งเสริ มกำรลงทุนของภำครัฐ
- ผลประกอบกำรของผูป้ ระกอบกำรขนำดใหญ่ ที่ มี แนวโน้ม เติ บ โตดี จำกกำรขยำยตัว
เพิ่มขึ้นของกำรบริ โภคสิ นค้ำภำยในประเทศและกำรส่ งออกไปยังต่ำงประเทศ
- แนวโน้ ม กำรเติ บ โตของอุ ต สำหกรรมอำหำร / เครื่ องดื่ ม / เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ ำ และ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ งผลให้ควำมต้องกำรใช้บรรจุภณั ฑ์กระดำษเติบโตตำมไปด้วย
- จี นมี แนวโน้ม นำเข้ำ ผลิ ตภัณฑ์ก ระดำษจำกไทยเพิ่ม ขึ้ น เพรำะมีกำรทยอยปิ ดโรงงำน
ผูผ้ ลิตกระดำษที่ไม่ผำ่ นมำตรฐำนในเรื่ องมลพิษทำงอำกำศ
- ธุ รกิ จ E-Commerce มี แนวโน้มเติ บโตขึ้ น จำกพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ ต้องกำรควำม
สะดวกรวดเร็ วจึงหันมำนิ ยมเลื อกซื้ อสิ นค้ำอุ ปโภคบริ โภคผ่ำนช่ องทำงออนไลน์เพิ่มมำกขึ้ น ทำให้ควำม
ต้องกำรใช้บรรจุภณั ฑ์กระดำษสำหรับบรรจุหรื อลำเลียงสิ นค้ำมีแนวโน้มเติบโตตำมไปด้วย
4.1.2 แนวโน้มกำรเติบโตของตลำด E-Commerce
กำรเติ บ โตของมู ล ค่ ำ ตลำดอี ค อมเมิ ร์ ซ ไทย นอกจำกกลุ่ ม B2B จะมี ก ำรเติ บ โตอย่ำ ง
น่ำสนใจแล้ว ในกลุ่ม B2C ก็มีกำรเติบโตน่ำสนใจไม่นอ้ ยหน้ำกัน จำกกำรเข้ำมำแข่งขันของ eMarketplace,
กำรปรับตัวของห้ำงค้ำปลีก และแบรนด์ ที่เข้ำมำแข่งขันเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคให้มำช็อปออนไลน์มำก
ขึ้น ซึ่ งก็จะแสดงได้วำ่ กำรซื้ อจำนวนน้อย ๆ ปริ มำณมำก ๆ ทำให้เกิดกำรแข่งขันได้
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ภำพที่ 2 มูลค่ำตลำด E-COMMERCE
ที่มำ: https://marketeeronline.co/archives/66618
4.2 การแบ่ งส่ วนตลาด และส่ วนแบ่ งทางการตลาด
1. กำรให้ บ ริ กำรผ่ ำ นช่ อ งทำงออฟไลน์ คื อ กำรท ำกำรตลำดในรู ปแบบปั จ จุ บ ัน มี ก ำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่ องทำงต่ำง ๆ เช่ น กำรติดป้ ำยประกำศ กำรส่ งโบรชัวร์ แต่จะเน้นเป็ น Direct Sale ใน
กำรเข้ำพบลูกค้ำ ซึ่ งจะเน้นจับกลุ่ม B2B ลูกค้ำบริ ษทั ขนำดใหญ่ที่มีกำรสั่งผลิตจำนวนสู ง
2. กำรให้บริ กำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ คือ กำรทำกำรตลำด และมีช่องทำงกำรติดต่อผ่ำน Online
กำรสื่ อสำรทำงเทคโนโลยี ไม่วำ่ จะเป็ นโทรศัพท์ หรื อ ทำงอินเตอร์ เน็ต เน้นจับกลุ่มลูกค้ำ B2C รำยย่อย สั่ง
ผลิตจำนวนไม่เยอะ ต้องกำรควำมรวดเร็ ว
ส่ วนแบ่งส่ วนแบ่งทำงกำรตลำด
- กลุ่มลูกค้ำที่ใช้บริ กำรผ่ำนช่องทำงออฟไลน์ (B2B)
60%
- กลุ่มลูกค้ำที่ใช้บริ กำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (B2C)
40%
4.3 ตลาดเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำจะอยูใ่ นทุกกลุ่มอุตสำหกรรมที่ตอ้ งกำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อไม่ให้กระทบยอดขำยหำก
เกิดวิกฤตในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง
1. กลุ่มลูกค้ำ SMEs Start Up
2. กลุ่มผูผ้ ลิตเครื่ องสำอำงและอำหำรเสริ ม
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร , กำแฟ
4. กลุ่มสิ นค้ำของเล่นเด็ก
5. กลุ่มอุปกรณ์ก่อสร้ำง
6. กลุ่มสถำบันกำรเงิน
7. กลุ่มสิ นค้ำเกษตรแปรรู ป
8. กลุ่มสิ นค้ำ OTOP
9. กลุ่มเครื่ องใช้ในครัวเรื อน / ไฟฟ้ำ
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นอกจำกนี้ ยงั เน้น กลุ่มลู กค้ำ SME Start Up และกลุ่ม B2C ที่เป็ นธุ รกิ จ E-Commerce ที่มีควำม
ต้องกำรทดลองตลำดในกำรนำเสนอสิ นค้ำ จึ ง มี ค วำมจำเป็ นต้องใช้สื่ อสิ่ ง พิ มพ์ กล่ องบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ซึ่ งมี
แนวโน้มกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง เพรำะปั จจุบนั ถือได้วำ่ อัตรำกำรว่ำงงำนค่อนข้ำงสู ง หรื อ เด็กรุ่ นใหม่สมัย
นี้ ไม่ตอ้ งกำรทำงำนประจำเพรำะถู กบังคับด้วยเวลำ รำยได้ จึงต้องกำรออกมำเติบโตด้วยธุ รกิ จของตัวเอง
เป็ นลักษณะกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำของตัวเอง
4.4 สภาพการแข่ งขัน คู่แข่ งขัน และ การเปรียบเทียบคู่แข่ งขัน
กำรวิเครำะห์ สภำพกำรแข่งขัน เพื่อพิจำรณำถึ งควำมรุ นแรงในกำรแข่งขันของตลำด รวมทั้ง
ปั จจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรดำเนินธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ โดย Five Force Model
4.4.1 กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน (Industry rivalry)
ธุ รกิจสิ่ งพิมพ์มีกำรแข่งขันกันค่อนข้ำงสู ง ทั้งในเรื่ องของคุ ณภำพงำนพิมพ์ รำคำ และ
กำรบริ กำรที่รวดเร็ ว ซึ่ งทั้ง 3 ข้อนี้เป็ นปั จจัยหลักที่โรงพิมพ์ใช้ในกำรแข่งขัน
4.4.2 อำนำจกำรต่อรองของผูข้ ำยวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
ซัพพลำยเออร์ หลักของโรงพิมพ์ คือ ผูผ้ ลิต และผูจ้ ำหน่ำยกระดำษ ซึ่ งเป็ นต้นทุนหลัก
ของงำนพิมพ์ เพรำะมีอยูไ่ ม่กี่รำยในประเทศไทยที่ได้รับกำรยอมรับในเรื่ องของคุ ณภำพกระดำษ โดยปกติ
แล้วโรงพิ ม พ์จะไม่ ไ ด้ซ้ื อกระดำษกับ ผูผ้ ลิ ตกระดำษโดยตรงเพรำะปริ ม ำณกำรสั่ ง ซื้ อ น้อย อี ก ทั้ง ยัง ไม่
ต้องกำร Stock จึงจำเป็ นต้องซื้ อผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง ทำให้รำคำที่ซ้ื อสู งขึ้น แสดงให้เห็นว่ำซัพพลำยเออร์ ใน
อุตสำหกรรมสิ่ งพิมพ์มีอำนำจกำรต่อรองที่สูง
4.4.3 อำนำจกำรต่อรองของผูซ้ ้ื อ (Bargaining Power of Customers)
อำนำจกำรต่อรองของผูซ้ ้ื อขอแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลู กค้ำบริ ษทั ที่มีกำรสั่งผลิต
งำนพิมพ์ในจำนวนมำก กลุ่มนี้จะมีอำนำจกำรต่อรองค่อนข้ำงสู ง และในส่ วนของลูกค้ำที่เป็ นกลุ่มลูกค้ำรำย
ย่อย มีจำนวนกำรสั่งพิมพ์งำนไม่สูงมำกนัก จะมีทำงเลือกในกำรใช้บริ กำรที่น้อยกว่ำโดยจะคำนึ งถึงปั จจัย
ด้ำนรำคำเป็ นหลัก เช่น ลูกค้ำบุคคลทัว่ ไป , กลุ่ม OTOP เป็ นต้น กลุ่มนี้จะมีอำนำจกำรต่อรองที่ค่อนข้ำงต่ำ
4.4.4 ภัยคุกคำมจำกสิ นค้ำทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)
ผูจ้ ดั ทำขอแยกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบรรจุภณั ฑ์ และกลุ่มสื่ อสิ่ งพิมพ์
- กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ สิ นค้ำทดแทนก็จะเป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์อื่นที่ไม่ใช่ กระดำษและสำมำรถ
ทดแทนกันได้ เช่น กล่องพลำสติก , PVC , กล่องชำนอ้อย เป็ นต้น จะมีตน้ ทุนที่สูงกว่ำกระดำษ อยูใ่ นระดับ
ที่ค่อนข้ำงต่ำ เพรำะมีเรื่ องต้นทุนเข้ำมำเกี่ยวข้อง
- กลุ่ ม สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ กลุ่ ม นี้ จะมี ภ ัย คุ ก คำมจำกสิ น ค้ำ ทดแทนค่ อ นข้ำ งสู ง เนื่ อ งจำก
ผลกระทบใน Life Style ของคนในปั จจุบนั อีกทั้งเทคโนโลยี สื่ อ Internet , Social Media ที่เข้ำถึงผูบ้ ริ โภค
ได้ง่ำยขึ้น
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4.4.5 ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งรำยใหม่ (Threat of New Entrance)
กำรเข้ำมำของคู่แข่งขันรำยใหม่ในอุตสำหกรรมสิ่ งพิมพ์น้ นั มีอตั รำที่ไม่ค่อยสู งมำกนักอัน
เป็ นผลมำจำกปัจจัยหลัก 3 ด้ำน คือ กำรลงทุนที่สูง กำไรต่อหน่วยที่นอ้ ย และควำมยุง่ ยำกในกำรหำและแย่ง
ลูกค้ำจำกโรงพิมพ์รำยเดิม ๆ ในตลำด ทำให้อตั รำกำรเปิ ดโรงพิมพ์ใ นเมืองไทยมีอตั รำเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ไม่
สู งมำกนัก
4.5 วิเคราะห์ ค่ ูแข่ งขัน
4.5.1 คู่แข่งขันทำงตรง (Direct Competitor)
คือ บริ ษทั โรงพิมพ์ ที่ให้บริ กำรด้ำนงำนสิ่ งพิมพ์ทุกประเภท โดยลูกค้ำสำมำรถหำข้อมูล
ได้จำกช่องทำงต่ำง ๆ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรหำข้อมูลใน Internet โดย search คำว่ำ โรงพิมพ์ , งำนพิมพ์รำคำถูก ,
งำนพิมพ์คุณภำพ เป็ นต้น
4.5.2 คู่แข่งขันทำงอ้อม (Indirect Competitor)
คู่แข่งขันทำงอ้อมในธุ รกิจนี้ จะเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตัวเอง แต่สำมำรถรับ
งำนพิมพ์ได้ เช่น
- บริ ษทั รับออกแบบดีไซน์ มีควำมรู ้เรื่ อง Speck งำน ก็จะพ่วงรับงำนพิมพ์เลย แต่จะเป็ น
ลักษณะหำโรงพิมพ์อีกต่อหนึ่ง
- กลุ่มบริ ษทั หรื อ โรงงำน ที่รับผลิตเป็ น OEM คือ โรงงำนที่รับจ้ำงผลิตสิ นค้ำให้กบั แบ
รนด์ต่ำง ๆ จะทำเป็ นแบบ One Stop Service จบครบทุกกระบวนกำร ตั้งแต่ ผลิตสิ นค้ำ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
รวมไปถึงกำรผลิตกล่องบรรจุภณั ฑ์เพื่อใส่ สินค้ำด้วยเลย
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จุดแข็ง (Strength)
1. ทีมงำน มีควำมชำนำญ ซึ่งมีประสบกำรณ์ดำ้ นงำนพิมพ์มำกว่ำ 10 ปี
2. ควำมน่ำเชื่ อถือของบริ ษทั ที่ผำ่ นมำทำงำนกับบริ ษทั ชั้นนำหลำยแห่ง
3. ให้บริ กำรได้ในทุกประเภทงำน มีควำมหลำกหลำย (One Stop Service)
4. มีโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มกำรขำยตลอดเพื่อจูงใจลูกค้ำให้ใช้บริ กำร
5. มีกำรประชำสัมพันธ์หลำยช่องทำง เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั
6. App ตอบโจทย์ในเรื่ องของควำมรวดเร็ วกำรประสำนงำน / ขอรำคำ
7. ใส่ ใจในกำรให้บริ กำร ทั้งก่อนและหลังกำรขำยให้ตอบโจทย์ลูกค้ำได้

กลยุทธ์ เชิ งรุก (SO)
1. ควำมได้เปรี ยบในเรื่ องประสบกำรณ์งำนพิมพ์ ทำให้งำนมีคุณภำพ ส่ ง
มอบงำนที่มีคุณภำพให้ลูกค้ำ
2. ทำกำรประชำสัมพันธ์ โฆษณำบริ ษทั ให้เป็ นที่รู้จกั ในหลำย ๆ ช่องทำง
3. จัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มกำรขำย ให้กบั ทั้งลูกค้ำรำยเก่ำ และรำยใหม่
4. กำรเข้ำถึงลูกค้ำง่ำยขึ้นจำกช่องทำง Social Media และ Application ทำให้
มีช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย
5. ควำมหลำกหลำยในกำรให้บริ กำร ทำให้กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยเพิ่มขึ้น
อุปสรรค (Threat)
กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน (ST)
1. มีกำรแข่งขันสู ง เช่น กลยุทธ์กำรลดรำคำ, กำรให้ Credit Term ลค
1. มุ่งเน้นในเรื่ องของกำรให้บริ กำรที่มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด เพื่อให้ลูกค้ำเกิด
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ ว บำงครั้งผูป้ ระกอบกำรรำยเล็ก ควำมประทับใจในกำรบริ กำร
ไม่สำมำรถตำมทันเพรำะกำรลงทุนสู ง
2. ส่งเสริ ม และพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ส่ งเข้ำอบรม
3. กำรลำออกหรื อกำรโดนดึงตัวของพนักงำนที่มีฝีมืออำจทำให้เกิดกำร 3. ศึ ก ษำและพัฒนำเทคโนโลยี ทั้งเครื่ องจัก รใหม่ และ แอปพลิ เ คชัน อยู่
สะดุดในกำรทำธุรกิจและกำรให้บริ กำร / พนักงำนขำดทักษะใหม่ ๆ
ตลอดเวลำ เพื่อให้สำมำรถรับมือได้ทนั กำรเปลี่ยนแปลง
4. ต้นทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับงำนพิมพ์มีกำรปรับตัวสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง 4. มีกำรให้ลูกค้ำประเมินคุณภำพกำรให้บริ กำร และคุณภำพงำน เพื่อนำมำ
5. กำรขัดข้องทำงเทคนิคในกำรใช้แอปพลิเคชัน
วิเครำะห์พฒั นำปรับปรุ งแก้ไข

โอกาส (Opportunity)
1. กำรขยำยตัวของกำรค้ำออนไลน์/ ธุรกิจ SMEs มีอตั รำเพิ่มขึ้น
2. ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจโรงพิมพ์รำยใหม่เข้ำมำแข่งขันน้อย (ลงทุนสูง)
3. Life Style ของคนเปลี่ยนไปเข้ำถึงง่ำยขึ้นจำกช่องทำง Social Media
4. รัฐบำลส่ งเสริ มธุรกิจ SMEs และเน้นกิจกรรมประชำสัมพันธ์

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

่ี
ตารางท 1 SWOT
Analysis และการจัดทากลยุทธ์

กลยุทธ์ เชิ งแก้ ไข (WO)
1. ศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละกลุ่มเป้ ำหมำยเพื่อให้สำมำรถ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทุกกลุ่มเป้ ำหมำย
2. ศึกษำวิเครำะห์ระบบกำรทำงำน จัดทำคู่มือ ให้มีระเบียบแบบแผน
เพื่อให้พนักงำนในองค์กรสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
3. ศึกษำ วิเครำะห์เปรี ยบเทียบ ในเรื่ องของต้นทุนสิ นค้ำ รวมทั้ง
เปรี ยบเทียบ Suppliers หลำย ๆ ที่ ถึงควำมคุม้ ค่ำในเรื่ องของกำรซื้ อ
วัตถุดิบ
กลยุทธ์ เชิงรับ (WT)
1. ศึกษำและวิเครำะห์คู่แข่งขันอยูเ่ สมอ เพื่อวิเครำะห์กลยุทธ์ให้สำมำรถ
รับมือและก้ำวหน้ำกว่ำคู่แข่งขัน
2. ให้สวัสดิกำรพนักงำนตำมกฎหมำยที่พนักงำนควรจะได้รับ และ ให้
สิ ทธิพิเศษพนักงำนเพิ่มขึ้นกรณี พนักงำนที่ปฏิบตั ิติหน้ำที่อยูใ่ นเกณฑ์ดี
3. ตรวจสอบ ควบคุม คุณภำพงำน / คุ ณภำพระบบทั้งเครื่ องจัก ร และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง รวมถึ งบุ ค ลำกร ให้ เ ป็ นไปตำมเกณฑ์ที่
กำหนดไว้อยูเ่ สมอ

จุดอ่อน (Weakness)
1. ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรบำงเรื่ องยังเป็ น Manual อยู่
2. โรงพิมพ์ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ในวงกำรสิ่ งพิมพ์มำกนัก
3. บุคลำกรมีไม่เพียงพอในบำงแผนก
4. ต้องใช้เงินลงทุนสู ง ทั้งเครื่ องจักร และกำรพัฒนำ Application รวมไป
ถึงกำร Maintenance
5. ข้อจำกัดในเรื่ องของเงินทุน จำกกำรให้ Credit Term ลูกค้ำ /
ระยะเวลำในกำรจ่ำยเงินให้กบั Suppliers

5. แผนการบริหารจัดการองค์ กร
5.1 ข้ อมูลธุรกิจ ทีต่ ้ งั
ชื่ อกิจการ
ทีอ่ ยู่ / ทีต่ ้ งั กิจการ
ทุนจดทะเบียน

บริ ษทั อุดมโภคทรัพย์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
พัฒนำแอปพลิเคชัน “U PACKAGING”
สำนักงำนใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 113/34-35 ถ.กำญจนำภิเษก
แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุ งเทพมหำนคร 10150
1,000,000 ล้ำนบำท

ภำพที่ 3 ภำพแสดงแผนผังโครงสร้ำงองค์กร
5.2 การจัดการทรัพยากรบุคคล
เนื่ องจำกบริ ษทั อุ ดมโภคทรั พย์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด เป็ นบริ ษทั SME ขนำดเล็ก โดยปั จจุบนั มี
พนักงำน 18 คน ซึ่งกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลภำยในองค์กรจะเน้นประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน มีกำรจัดกำร
แบ่งงำนระบุควำมรับผิดชอบ และกำหนด Job Description ในแต่ละแผนกอย่ำงชัดเจน มีกำรกำหนด KPI ใน
กำรวัดประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนอย่ำงชัดเจน โดยลักษณะกำรบริ หำรจะมีกำรกระจำยอำนำจให้ผจู ้ ดั กำรแผนก
เป็ นผูค้ วบคุมดูแล
5.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นศูนย์กลำงงำนพิมพ์ที่ครบวงจรในประเทศ และอำเซียน
5.4 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตงำนพิมพ์ที่มีคุณภำพและบริ กำรเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
2. มุ่งเน้นพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจัดหำเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภำพกำรผลิต
3. พัฒนำระบบกำรทำงำนด้วยมำตรฐำนสำกล
4. สร้ำงจิตสำนึ กด้ำนคุณภำพ / พัฒนำควำมรู ้ ทักษะ ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมเป็ น
เลิศอย่ำงยัง่ ยืน
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5.5 ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ โดยใช้ การจัดการเชิ งกลยุทธ์
5.5.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร
บริ ษทั ใช้กลยุทธ์เน้นกำรเจริ ญเติบโต (Growth Strategy) เนื่ องจำกมีกำรกระตุน้ และมี
กำรจัดทำรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่ องทุกเดื อน อีกทั้งยังมีกำรหำลู กค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้
ยอดขำยบริ ษทั เติบโตขึ้น โดยบริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญในเรื่ องของกำรบริ กำรให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจใน
กำรบริ กำร
5.5.2 กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ
บริ ษทั ใช้กลยุทธ์สร้ ำงควำมแตกต่ำง (Differentiation) เน้นกำรให้บริ กำรที่รวดเร็ ว ซึ่ ง
สอดคล้องกับกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน “U PACKAGING” และควำมหลำกหลำยของสิ นค้ำในกำรให้บริ กำร
นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ยัง ใช้กลยุท ธ์ ค วำมเป็ นผูน้ ำด้ำนต้นทุ น (Cost Leadership) โดยกำร
บริ หำรวัตถุ ดิบ อย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ รวมทั้ง กำรพัฒนำประสิ ท ธิ ภำพของเครื่ องจัก รเพื่ อลดกำรสู ญเสี ย
กระดำษในกระบวนกำรผลิตให้เกิดน้อยที่สุด ซึ่ งจะช่วยให้ลดต้นทุนรำคำงำนได้
5.5.3 กลยุทธ์ระดับหน้ำที่
กลยุทธ์ระดับหน้ำที่จดั ทำเพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรให้มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดภำยใต้กล
ยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับหน่วยธุ รกิ จโดยมีท้ งั หมด 4 แผนคือ แผนกำรตลำด / แผนกำรผลิตและ
แผนกำรดำเนินงำน / พัฒนำบริ หำรทรัพยำกรบุคคล และแผนกำรเงิน
5.5.4 กลยุทธ์ระดับกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์
บริ ษทั มีกำรมุ่งเน้นให้มีกำรฝึ กอบรมพนักงำน โดยทำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพรำะ
จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงำน และสร้ำงแรงผลักดันในกำรทำงำน โดยมีค่ำทำงำนล่วงเวลำ
โบนัส และสวัสดิกำรอื่น ๆ

6. แผนการตลาด
6.1 เป้ าหมายทางการตลาด
6.1.1 เป้ ำหมำยระยะสั้น (1 ปี )
1. ท ำธุ รกิ จและแบรนด์ใ ห้เป็ นที่ รู้จกั จดจำ และแข็ง แกร่ ง โดยกำรสร้ ำ งกำรรั บรู ้ ใน
แบรนด์สินค้ำ (Brand Perceive) และควำมตระหนักต่อแบรนด์สินค้ำ (Brand Awareness) ให้เกิ ดกับลู กค้ำ
อย่ำงน้อยร้ อยละ 70 ของกลุ่มเป้ ำหมำยภำยใน 2 ปี (ทั้งภำพลักษณ์บริ ษทั และกำรใช้บริ กำรผ่ำนแอปพลิ เค
ชัน “U PACKAGING”)
2. รักษำคุณภำพกำรให้บริ กำรให้ได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด กล่ำวคือ กำรประเมินควำม
พึงพอใจของลูกค้ำอยูท่ ี่ร้อยละ 90 และพัฒนำให้ได้ควำมพึงพอใจของลูกค้ำร้อยละ 98
3. กระตุน้ และส่ งเสริ มให้ลูกค้ำรำยเดิมมีกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
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4. กำหนดเป้ ำหมำยยอดขำยไม่ต่ำกว่ำ 25 ล้ำนบำทในแต่ละปี
6.1.2 เป้ำหมำยระยะกลำง (1-3 ปี )
1. พัฒนำด้ำนระบบกำรทำงำน ทั้งในเรื่ องของระบบกระบวนกำรทำงำน เทคโนโลยี
เครื่ องจักร และเทคโนโลยีแอปพลิเคชันให้ได้มำตรำฐำนสำกล
2. ตั้งศูนย์รับงำนพิมพ์ตำมแต่ละภูมิภำคให้ครอบคลุมทุกภูมิภำค
6.1.3 เป้ำหมำยระยะยำว (3-5 ปี )
1. ขยำยตลำดกำรรับงำนพิมพ์ไปยังต่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซี ยน เช่น ลำว พม่ำ
กัมพูชำ มำเลเซี ย เวียดนำม
6.2 การวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายและตาแหน่ งทางการตลาด
6.2.1 กำรกำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย (Target)
- กลุ่มลูกค้ำนิติบุคคล (ลูกค้ำรำยใหญ่)
กลุ่มลู กค้ำนิ ติบุคคล จะเป็ นกลุ่มลู กค้ำรำยใหญ่ที่มีกำรสั่งผลิตงำนพิมพ์จำนวนมำก
สั่งผลิตครำวละมำก ๆ หรื อมีกำรสั่งผลิ ตงำนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั มีกำรกระจำยควำมเสี่ ยงในกำรเลื อก
กลุ่มลูกค้ำ เพื่อไม่ให้กระทบยอดขำดหำกเกิดวิกฤตในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง
- กลุ่มลูกค้ำรำยย่อย
กลุ่มลู กค้ำรำยย่อย จะเป็ นลักษณะที่เป็ นลู กค้ำทัว่ ไป ไม่ได้มีควำมจงรักภักดี กบั แบ
รนด์หรื อองค์กร ส่ วนมำกกลุ่มนี้จะเน้นเรื่ องรำคำถูกเป็ นหลัก ผลิตงำนที่จำนวนน้อย แต่บริ ษทั จะยังคงรักษำ
ลูกค้ำกลุ่มนี้ไว้ เพื่อเป็ นกำรประชำสัมพันธ์ เช่น กลุ่มลูกค้ำ SMEs Start Up , กลุ่มลูกค้ำบุคคลรำยย่อยทัว่ ไป
6.2.2 กำรกำหนดตำแหน่งทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ / องค์กร (Positioning)
“U PACKAGING” เป็ นโรงพิมพ์ให้บริ กำรงำนพิมพ์ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำแบบครบวงจร โดยมีสโลแกนของบริ ษทั คือ งำนพิมพ์คุณภำพ รำคำยุติธรรม ระยะเวลำรวดเร็ ว อีกทั้ง
ยังให้บริ กำรครบวงจรเป็ นลักษณะ One Stop Service ดังนั้น กำรวำงตำแหน่งทำงกำรตลำดจึงใช้จุดเด่นเรื่ อง
คุณภำพงำน / กำรบริ กำร และรำคำ เป็ นตัวกำหนดตำมรู ปข้ำงล่ำง

ภำพที่ 4 ภำพแสดงกำรวำงตำแหน่งทำงกำรตลำดของ “U PACKAGING”
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6.2.3 กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (6W 1H Analysis Model)
WHO ซึ่ งกลุ่ ม ลู ก ค้ ำ เป้ ำ หมำยของ “U PACKAGING” คื อ กลุ่ ม คนที่ ต้ อ งกำรสั่ ง
ผลิตภัณฑ์แพ็คเก็จจิ้งในกำรใส่ สินค้ำ ไม่วำ่ จะเป็ นกลุ่มบริ ษทั องค์กร หน่วยงำนที่มีกำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ
ใบปลิว แผ่นพับ ฯลฯ เพื่อประชำสัมพันธ์สินค้ำหรื อบริ กำร
WHAT ต้องกำรขำยอะไรให้ลู ก ค้ำ ซึ่ ง “U PACKAGING” ต้องกำรขำยงำนสิ่ ง พิ ม พ์
กลุ่มสิ่ งพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ และต้องกำรนำเสนอแอปพลิ เคชัน “U PACKAGING” ในกำรประสำนงำน เพื่อชู
จุดเด่นควำมแตกต่ำงกับโรงพิมพ์อื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำท
WHEN ลูกค้ำ หรื อ ผูใ้ ช้บริ กำร สำมำรถใช้บริ กำรแอปพลิเคชัน “U PACKAGING” ได้
ตลอดเวลำทุกสถำนที่ ทุกเวลำ ทุกวัน
WHERE ลูกค้ำ หรื อ ผูใ้ ช้บริ กำร สำมำรถใช้แอปพลิเคชัน “U PACKAGING” ได้ทุกที่
ทุกแห่ง เพียงแค่มี Internet เข้ำผ่ำนสมำร์ ทโฟนหรื อคอมพิวเตอร์ ได้ทุกสถำนที่
WHY สำเหตุทำไมลูกค้ำถึงต้องมำใช้บริ กำรของ “U PACKAGING” เพรำะเข้ำถึ งง่ำย
สะดวก เปรี ยบเทียบรำคำได้ ได้รับงำนตรงตำม Speck ที่ลูกค้ำต้องกำร
HOW กำรเข้ำ ถึ ง ลู ก ค้ำ หรื อ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ำรสำมำรถเข้ำ ถึ ง ได้ง่ ำ ย โดยบริ ษ ัท จะมี ก ำร
ประชำสัมพันธ์ผำ่ น Website , ผ่ำนแม็กกำซี น , วำรสำร รวมไปถึงกำรเข้ำไปแนะนำตัว ให้ควำมรู ้
6.3 กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ดำ้ นส่ วนผสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
- ควำมหลำกหลำยของสิ นค้ำ มำที่นี่ครบจบที่เดียว ไม่วำ่ ลูกค้ำต้องกำรสั่งผลิตงำนประเภทใด
บริ ษทั สำมำรถผลิตงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
- ควำมรวดเร็ วในกำรรับบริ กำร เพรำะกำรส่ งมอบงำนพิมพ์เป็ นเรื่ องสำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
กำรส่ งมอบให้ตรงเวลำ บริ ษทั จะมีกำรวำงแผนกำรผลิตล่วงหน้ำ
- บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรควบคุ มคุ ณภำพงำนพิมพ์ บริ ษทั จะมี กระบวนกำรตรวจสอบ
คุณภำพชิ้นงำน 100%
- บริ ษ ทั จะมี ก ำรเลื อกใช้เทคโนโลยีและอุ ปกรณ์ ก ำรพิ มพ์ที่ ท นั สมัยที่ จะเข้ำ มำช่ วยให้กำร
ดำเนินงำนมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
2. รำคำ (Price)
เพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดควำมได้เปรี ยบเชิ งกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำกำรตั้งรำคำงำนพิมพ์ของ U
PACKAGING รำคำจะอยู่ในระดับ ที่ ไม่สูงถ้ำ เที ย บกับคู่ แข่ง เพรำะบริ ษทั จะเน้นหลักกำรในกำรบริ หำร
วัตถุดิบต้องมีประสิ ทธิ ภำพและควบคุมต้นทุนได้ อีกทั้งบริ ษทั จะมีกำรดู แลและควบคุมและลดกำรสู ญเสี ย
ของวัตถุดิบ
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3. ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Place)
- กำรเข้ำถึ งแอปพลิ เคชัน “U PACKAGING” สำมำรถเข้ำถึงแอปพลิ เคชันได้โดยดำวน์โหลด
แอปพลิ เคชันไว้บนสมำร์ ทโฟน หรื อผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.udppackaging.com ที่ใดเวลำใดก็ได้ สะดวก
รวดเร็ ว
- สถำนที่ต้ งั บริ ษทั จะเน้นควำมสะดวกสำหรับกำรเดิ นทำงติดต่อกับลู กค้ำ มีที่จอดรถสะดวก
กว้ำงขวำง เพื่อรองรับงำนและกำรติดต่อรวมไปถึงกำรเยี่ยมชมโรงงำน และในกำรขยำยสำขำเพื่อตั้งศูนย์รับ
งำนพิมพ์
4. กำรส่ งเสริ มกำรตลำด (Promotion)
จะเน้นในเรื่ องกำรประชำสัมพันธ์ให้ลูกค้ำรู ้ จกั บริ ษทั ว่ำบริ ษทั มีสินค้ำ/บริ กำรอะไรบ้ำง และ
บริ ษ ทั จะก ำหนดให้มี Sales มี หน้ำ ที่ หลักในกำรติ ดต่ อลู กค้ำ เพื่ อติ ดต่ อรั บ งำนตำมหน่ วยงำนต่ ำ ง ๆ ทั้ง
รำชกำร ห้ำงร้ำน บริ ษทั เอกชน โดยเน้น 3 เรื่ องหลัก
- สร้ำง Brand Awareness เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มเป้ ำหมำย อย่ำงน้อย 50%
- สร้ ำง Recognition เพื่อให้กลุ่ มเป้ ำหมำยเกิ ดกำรรั บรู ้ และจดจำสิ นค้ำ/บริ กำร ของบริ ษทั ได้
อย่ำงน้อย 30%
- สร้ ำ ง Purchase Behavior เป้ ำ หมำยสุ ด ท้ำ ยของกำรสื่ อสำรกำรสร้ ำ งรำยได้ ด้ว ยกำรให้
กลุ่มเป้ำหมำยมำซื้ อสิ นค้ำที่ร้ำนอย่ำงน้อย 10% - 20% ของกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
6.4 กิจกรรมหรื อการดาเนินการทางการตลาด
ตรายีห่ ้ อ (Brand Name)
“U PACKAGING” เป็ นกำรสื่ อเพื่อแสดงถึ งกำรทำแพ็คเก็จจิ้ง บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยใช้อกั ษรย่อ
ภำษำอังกฤษ คือ U สื่ อในลักษณะแพ็คเก็จจิ้งของคุณ เป็ นกำรแสดงถึงบริ ษทั จะคำนึงถึงกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำมำเป็ นอันดับแรก
ตรา (Logo)

ภำพที่ 5 Logo บริ ษทั อุดมโภคทรัพย์ แพ็คเก็จจิ้ง
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สโลแกน (Slogan)
งำนพิมพ์คุณภำพ รำคำยุติธรรม ระยะเวลำรวดเร็ ว

7. แผนการผลิตและการดาเนินงาน
แผนกำรผลิ ตและกำรดำเนิ นงำน ของ บจก.อุ ดมโภคทรั พ ย์ แพ็ค เก็ จจิ้ ง จะมุ่ ง เน้นในเรื่ องของ
คุ ณภำพงำนพิมพ์ และระยะเวลำในกำรส่ งมอบให้ลูกค้ำทันตำมกำหนด เนื่ องจำกบริ ษทั เรำให้บริ กำรด้ำน
งำนพิมพ์ คุณภำพของงำนพิมพ์จึงเป็ นสิ่ งสำคัญเพรำะเป็ นตัวบ่งชี้ถึงประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน ถ้ำผลงำนดี
ลูกค้ำยอมรับและมีกำรบอกต่อ มีกำรสั่งงำน Reprint อย่ำงต่อเนื่ อง กล่ำวได้วำ่ กระบวนกำรทำงำนมีคุณภำพ
และมีประสิ ทธิภำพ
7.1 กาลังการผลิต
- กล่องบรรจุภณั ฑ์
จำนวนประมำณ 100,000 – 150,000 กล่อง/วัน
- งำนพิมพ์แผ่นพับ / โบรชัวร์
จำนวนประมำณ 200,000 – 300,000 ใบ/วัน
หมำยเหตุ : จำนวนกำรผลิตประมำณกำรขึ้นอยูก่ บั กระบวนกำร Finishing ของแต่ละชิ้นงำน
7.2 ขั้นตอนการผลิต และ/หรื อ ขายสิ นค้ า และ/หรื อ บริการ

ภำพที่ 6 กระบวนกำรผลิตงำนแต่ละขั้นตอน
7.3 ขั้นตอนการใช้ บริการแอปพลิเคชัน “U PACKAGING”
ขั้นตอนที่ 1 ดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน “U PACKAGING”
ขั้นตอนที่ 2 ลงชื่อเข้ำใช้ ระบุ E-mail , หมำยเลขโทรศัพท์ , รหัสผ่ำน
ขั้นตอนที่ 3 ระบุประเภท , รำยละเอียดงำนที่ตอ้ งกำร พร้อมทั้งจำนวนที่ตอ้ งกำร
ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเมินรำคำงำนพิมพ์
ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่ำใช้จ่ำย ตำมช่องทำงที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 6 อัพโหลดไฟล์งำนเข้ำระบบ
ขั้นตอนที่ 7 รอรับสิ นค้ำตำมที่อยูท่ ี่ระบุ
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8. แผนการเงิน
กำรวำงแผนทำงกำรเงิน เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเตรี ยมควำมพร้อมและนำบริ ษทั ไปสู่ ควำมมัน่ คงทำง
กำรเงิน เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถตรวจสอบรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย และแสดงสถำนะทำงกำรเงิน ว่ำมีควำมสอดคล้อง
กับแผนกำรดำเนินงำน โดยต้องพิจำรณำจำกกำรประมำณกำรกำรลงทุนและกำรจ่ำยผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ กำรประมำณกำรงบกำไรขำดทุนซึ่ งสำมำรถบ่งบอกถึงสถำนกำรณ์ของบริ ษทั อีกทั้งยังสำมำรถประเมิน
โอกำสและควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ เพื่อบริ หำรจัดกำรให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิ นธุ รกิจที่มีประสิ ทธิ ภำพ
และมีเสถียรภำพในกำรดำเนิ นธุ รกิจในระยะยำวได้
8.1 ประมาณการงบกาไรขาดทุน
จำกตำรำงประมำณกำรงบกำไรขำดทุน 1-5 ปี (ตำมข้อมูลตำรำงด้ำนล่ำง) จะเห็นได้วำ่ บริ ษทั
มีรำยได้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ องเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักเนื่ องจำกกำรเพิ่มเครื่ องพิมพ์ เพื่อสนับสนุ นในกำรเพิ่ม
กำลังกำรผลิตให้สำมำรถรองรับกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยได้เพิ่มมำกยิ่งขึ้นโดยเฉพำะลูกค้ำกลุ่ม SMEs ที่ปัจจุบนั
จะมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง และกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน “U PACKAGING” เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่ อสำร ประสำนงำน ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่ งได้กำหนดอัตรำกำรเติบโตของรำยได้บริ ษทั ใน
กำรประมำณกำรอยูท่ ี่ร้อยละ 10% เป็ นอัตรำคงที่ต่อเนื่อง ตำมอัตรำเติบโตเฉลี่ยของตลำดสิ่ งพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
เนื่ องจำกไม่สำมำรถประเมิ นสภำวะเศรษฐกิ จในอนำคต และสภำวะกำรแข่งขันในตลำดได้ในระยะยำว
เพรำะมี ควำมผันผวน แต่อย่ำงไรก็ตำมในช่ วง Q3 ของทุ กปี บริ ษทั จะมี กำรประเมิ นยอดขำยว่ำตรงตำม
เป้ ำหมำยที่กำหนดหรื อไม่ ประกอบกับกำรประเมินสถำนกำรณ์ ตลำดและภำวะเศรษฐกิ จให้สอดคล้องกับ
กำรตั้งเป้ ำหมำยในปี ถัดไป
Normal Case

ปี ที่ 1
ยอดขำย
25,000,000
15,500,000
หัก ต้นทุนผันแปร
กำไรขั้นต้น
9,500,000
3,852,000
หัก ต้นทุนคงที่
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
5,648,000
485,000
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำไรสุ ทธิ ก่อนหักภำษี
5,163,000
1,032,600
หัก ภำษีเงินได้นิติบุคคล *
กาไรสุ ทธิ
4,130,400
ตำรำงที่ 2 ประมำณกำรงบกำไรขำดทุน 1-5 ปี

ปี ที่ 2
27,500,000
17,050,000
10,450,000
4,087,200
6,362,800
485,000
5,877,800
1,175,560
4,702,240
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ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
30,250,000 33,275,000 36,602,500
18,755,000 20,630,500 22,693,550
11,495,000 12,644,500 13,908,950
4,338,420
4,606,887
4,893,923
7,156,580
8,037,613
9,015,027
485,000
485,000
485,000
6,671,580
7,552,613
8,530,027
1,334,316
1,510,523
1,706,005
5,337,264 6,042,090.40 6,824,021.60

9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
กำรดำเนิ นธุ รกิ จมักจะเกิ ดสถำนกำรณ์ หรื อ ผลกระทบต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรดำเนิ นกำร เช่ น
กำรเมื อง เศรษฐกิ จ นโยบำยของรั ฐบำล สังคม วัฒนธรรม และหมำยรวมไปถึ ง กระแส (Trend) ดังนั้น
เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถรับมือและปรับแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิจเมื่อมีสถำนกำรณ์ที่ไม่เป็ นไปตำมแผน
ที่วำงไว้ จึงมีแผนรองรับ ดังต่อไปนี้
9.1.1 กรณี ที่สินค้ำ / บริ กำรไม่สำมำรถขำยได้ตำมที่คำดไว้ หรื อต่ำกว่ำเป้ ำหมำย
บริ ษทั จะพิจำรณำหลำย ๆ องค์ประกอบ โดยใช้หลักกำร 7Ps ดังนี้
- Product ท ำกำรวิ จ ัย ด้ ำ นกำรตลำดเกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ เ พื่ อ หำสำเหตุ ว่ ำ เหตุ ใ ด
ผูใ้ ช้บริ กำรสิ่ งพิมพ์ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ จึงไม่ใช้บริ กำร และนำผลที่ได้จำกกำรวิจยั มำปรับปรุ งกลยุทธ์
- Price ในเรื่ องของรำคำจะคงรำคำเดิม เพื่อไม่ให้เสี ยตลำดรำคำงำนพิมพ์ แต่จะปรับด้วย
กำรเพิ่มกำรบริ กำรผลิตประเภทอื่น ๆ ให้เป็ นเกิดกำรใช้บริ กำรแบบครบวงจรมำกขึ้น
- Place ทำกำรวิเครำะห์ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยในปั จจุบนั ว่ำเหมำะสมกับกำรให้บริ กำรที่
มีควำมทันสมัยและมีเพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ ำหมำยทุกกลุ่มหรื อไม่
- Promotion เพิ่มรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย และจัดให้มีกำรจัดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่ วนของลูกค้ำเก่ำและลูกค้ำใหม่ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ำเกิดกำรใช้บริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง
- People บริ ษทั จะทำกำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรจูงใจพนักงำนภำยในองค์กรเพื่อให้
สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรบริ กำรให้กบั ลูกค้ำได้เพื่อเป็ นจุดเด่นในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง
พนักงำนจะต้องมีควำมสำมำรถ มีทศั นคติ ที่ดี สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ หรื อเรี ยกว่ำกำรให้บริ กำร
ลูกค้ำอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้ลูกค้ำถึงจะเกิดควำมประทับใจ
- Physical Evidence and Presentation พยำยำมสร้ ำงคุ ณภำพทั้ง ในเรื่ องของกำรบริ กำร
และสิ นค้ำที่ส่งมอบให้ลูกค้ำโดยรวมมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
- Process ส่ งมอบงำนที่มีคุณภำพให้กบั ลู กค้ำอย่ำงรวดเร็ วตรงตำมกำหนดเวลำ เพื่อให้
ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจในกำรให้บริ กำร
9.1.2 จำนวนลูกค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว
- จัดกำลังคนให้เหมำะสม เพิ่มกำลังกำรผลิต / จัดหำซัพพลำยเออร์ , พันธมิตร
9.1.3 กำรเข้ำมำของคู่แข่งรำยใหม่
บริ ษทั จะดูแลและรักษำควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำรำยเดิม / ลูกค้ำปั จจุบนั ให้มำกยิง่ ขึ้นโดย
กำรรักษำคุ ณภำพมำตรฐำนของสิ นค้ำและกำรบริ กำรให้มีคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ พร้ อมทั้งจัดโปรโมชั่น
หรื อมีสิทธิ พิเศษให้กบั ลูกค้ำกลุ่มนี้ เมื่อถึงโอกำสพิเศษ หรื อเทศกำลต่ำง ๆ
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9.1.4 รำคำของสิ นค้ำมีตน้ ทุนที่เพิ่มขึ้น
บริ ษ ทั จะมี ก ำรเจรจำต่ อรองกับ ผูผ้ ลิ ตหรื อหำผูผ้ ลิ ตหลำยรำยส ำรองไว้เป็ นทำงเลื อกเพื่อ
เปรี ยบเทียบรำคำต้นทุนวัตถุดิบ และอำจให้มีกำรทำสัญญำเพื่อควบคุมรำคำต้นทุนวัตถุดิบ
9.1.5 กำรลำออกของพนักงำน
ผูบ้ ริ หำร และ ฝ่ ำยบุ ค คลต้องท ำกำรศึ ก ษำและหำสำเหตุ ของปั ญหำเรื่ องกำรลำออกของ
พนัก งำนและหำแนวทำง กำรแก้ไ ขปั ญหำต่ ำง ๆ เช่ นอำจเกิ ดจำก เรื่ องผลตอบแทนของพนัก งำน ออก
กฎระเบียบเกี่ ยวกับกำรลำออกกล่ำว คือ ต้องมีกำรแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน เพื่อให้บริ ษทั หำคนมำ
ทำงำนแทน และมีกำรถ่ำยงำนปั จจุบนั ให้กบั คนใหม่ หรื อหำกเกิดเหตุสุดวิสัยบริ ษทั ต้องแก้ไขปั ญหำเฉพำะ
หน้ำเบื้องต้น เช่น ให้พนักงำนที่เคยเรี ยนรู ้งำนมำทำงำนแทน
9.1.6 กำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน
เพื่อสำมำรถรับมือกับปั ญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินบริ ษทั จะมีแผนสำรองต่ำง ๆ อำทิ กำรหำ
แหล่งกูย้ ืมเงินระยะสั้นโดยกำรจัดหำวงเงินเบิกเกินบัญชี กบั ธนำคำรสำรองไว้ล่วงหน้ำ หรื อจัดหำเงินจำกผู ้
ถือหุ น้ เดิมโดยให้เพิ่มเงินลงทุนตำมสัดส่ วน
9.1.7 ปั ญหำขัดข้องทำงเทคนิ คที่เกี่ ยวข้องกับอุปกรณ์ เซิ ร์ฟเวอร์ ในกำรใช้บริ กำรผ่ำนแอป
พลิเคชัน “U PACKAGING”
จัดให้มีกำรตรวจสอบและ Update อุปกรณ์เซิ ร์ฟเวอร์ อยู่เป็ นประจำ และมีกำร Update เวอร์
ชั่นของแอปพลิ เคชันให้ทนั กับ ระบบหำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลง ของอุ ปกรณ์ สมำร์ ทเทคโนโลยีใ นอนำคต
รวมถึงจัดให้มีเซิ ร์ฟเวอร์ สำรอง อย่ำงน้อย 2 ที่หลัก เพื่อป้ องกันระบบเซิ ร์ฟเวอร์ ขดั ข้อง
9.2 แผนในอนาคต
9.2.1 ตั้งศูนย์รับงำนพิมพ์ตำมแต่ละภูมิภำคให้ครอบคลุมทุกภูมิภำค โดยคัดเลือกจังหวัดหลัก
ในกำรตั้งเป็ นศูนย์รับงำนพิมพ์
9.2.2 ขยำยตลำดกำรรับงำนพิมพ์ไปยังต่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซี ยน เช่ น ลำว พม่ำ
กัมพูชำ มำเลเซี ย เวียดนำม
9.2.3 บริ ษทั มีแนวคิดในกำรจัดตั้งศู นย์กำรเรี ยนรู ้ สิ่งพิมพ์ เน้นกำรให้ควำมรู ้ เทคนิ คเฉพำะ
สำหรับนักธุ รกิจรำยใหม่ที่สนใจ หรื อ อำจจะเป็ นนักศึกษำที่ตอ้ งกำรศึกษำหำข้อมูล สำหรับผูท้ ี่สนใจในกำร
ประกอบธุ รกิจโรงพิมพ์ และจะเป็ นอีกช่องทำงหนึ่งสำหรับกำรรับงำน หำกผูท้ ี่สนใจเข้ำมำศึกษำหำข้อมูลมี
งำนพิมพ์ ก็สำมำรถส่ งเข้ำมำยังบริ ษทั เพื่อให้ผลิตงำนให้ได้
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