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แผนธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเสำรั้วคอนกรีตคำวบอย
กนกกาญจน์ ก้านแก้ว1
-----------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หำร
ธุ รกิจรั้วคอนกรี ตคาวบอยคิดค้นขึ้นมาเพื่อทดแทนรั้วไม้และรั้วที่เป็ นเหล็ก ที่เป็ น
สไตล์คาวบอยซึ่ งมีความแข็งแรงและทนทานกว่าไม้และเหล็กหลายเท่า ผลิตและจาหน่าย
ภายใต้บริ ษ ทั ศิ ลากาญจน์ อุตสาหกรรม จากัด เป็ นเจ้าแรกในประเทศไทย บริ ษัท ศิล า
กาญจน์อุตสาหกรรม จากัด เดิมชื่ อว่า หจก.แสลงพันอุตสาหกรรมคอนกรี ต ก่อตั้งขึ้นโดย
ผูบ้ ริ หารที่ มี ค วามช านาญงานด้า นการผลิ ตคอนกรี ตอัดแรง ท าธุ รกิ จเกี่ ยวกับ การผลิ ต ,
จาหน่ ายและปลู กสร้ าง ผลิ ตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงประเภทรั้ วคาวบอย โดยผลิ ตและจัด
จาหน่ ายภายในประเทศ ซึ่ งได้รับการตอบรับจากลูกค้า ทั้งด้านคุ ณภาพ, ความสวยงาม
คงทน, การบริ การก่อนและหลังการขาย เป็ นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯได้
สะสมความชานาญในการทางานสาขาอาชีพนี้มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสิ นค้าที่
มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม และพร้ อมที่จะพัฒนาสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการทาให้
ผลิ ตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงไม่ได้เป็ นเพียงแค่คอนกรี ตที่คงทน แต่ตอ้ งแฝงความสวยงาม
ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ..แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เติมเต็ม
ความภูมิฐานกลมกลืนเข้ากับบรรยากาศ ราคาต่ากว่าไม้ประมาณ 3 เท่า
จุดเด่นของ ศิลากาญจน์ อยู่ที่ความแข็งแรง ทนทานและสวยงามของผลิ ตภัณฑ์
ติดตั้งง่ายและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผลิ ตขึ้นจากคอนกรี ตอัดแรงคุ ณภาพสู ง ชิ้ นงาน
ทุ ก ชิ้ นหล่ อขึ้ นอย่า งประณี ตจึ งท าให้มี ค วามเรี ย บร้ อย สวยงาม ปลอดภัย กลมกลื นกับ
ธรรมชาติ
ปั จจุบนั ศิลากาญจน์ มีโรงงานผลิตสิ นค้าอยูท่ ี่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี และมีสานักงาน
ขาย 2 แห่ ง คือ โรงงานผลิต อ.วังม่วง จ.สระบุรี และบริ เวณ กม.57 ถนนมิตรภาพขาออก
ก่อนถึงแยกเขาใหญ่ มีวศิ วกรและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงทุกประเภทของบริ ษทั ฯ
__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

76
ระบบควบคุณคุณภำพ
บริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นสาคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ผลประโยชน์และความพึงพอใจสู งสุ ด โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการควบคุมและ
ตรวจสอบในทุกขั้นตอน ดังนี้
 ตรวจสอบขณะผลิต
 ตรวจสอบหลังการผลิต
 ตรวจสอบก่อนการจัดส่ ง
 ตรวจสอบหลังการติดตั้ง
 มีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ผลิตภัณฑ์ติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมทาให้
เชื่อถือได้ในผลงาน ไม่วา่ จะเป็ นงานเล็กหรื องานใหญ่ เราสนองตอบได้ตามความต้องการ
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมีความมัน่ ใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรง
1. บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ทั ศิ ล ากาญจน์ อุตสาหกรรม จากัด เดิ มชื่ อว่า หจก.แสลงพันอุตสาหกรรม
คอนกรี ต ก่อตั้งขึ้นโดยผูบ้ ริ หารที่มีความชานาญงานด้านการผลิตคอนกรี ตอัดแรงตั้งแต่ปี
พ.ศ.2529 คือ คุณสุ นทร ก้านแก้วและคุ ณนงกนก ฟื้ นชมภู ซึ่ งก่อนหน้าที่จะมาทาธุ รกิ จนี้
ทั้ง คู่ ได้ป ระกอบอาชี พ รั บเหมาก่ อสร้ างทั้ง สร้ า งบ้า นและรั้ วที่ ท าจากไม้และเหล็ก แป๊ ป
ต่อมาได้เห็ นว่ารั้วที่ทาจากไม้และเหล็กแป๊ ปนั้นไม่มีความคงทนถาวร มีอายุการใช้งานที่
จากัด และมี ร าคาสู ง จึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จ ะท าธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การผลิ ต , จ าหน่ า ยและติ ด ตั้ง
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงประเภทรั้วคาวบอย โดยผลิตและจัดจาหน่ายภายในประเทศ ซึ่ ง
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ, ความสวยงามคงทน, การบริ การก่อนและหลัง
การขายเป็ นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯได้สะสมความชานาญในการทางาน
สาขาอาชีพนี้มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรมและ
พร้อมที่จะพัฒนาสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทาให้ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงไม่ได้เป็ น
เพียงแค่คอนกรี ตที่คงทน แต่ตอ้ งแฝงความสวยงาม ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวย
ด้วยรู ปแบบที่ทนั สมัย เติมเต็มความภูมิฐาน กลมกลืนเข้ากับบรรยากาศ
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จุ ด เด่ นของบริ ษ ัท ศิ ล ากาญจน์ อุ ต สาหกรรม อยู่ที่ ค วามแข็ ง แรง ทนทานและ
สวยงามของผลิ ตภัณฑ์ ราคาต่ ากว่าไม้ป ระมาณ 3 เท่า ติ ดตั้งง่ ายและมี อายุการใช้งานที่
ยาวนาน ผลิตขึ้นจากคอนกรี ตอัดแรงคุณภาพสู ง ชิ้นงานทุกชิ้นหล่อขึ้นอย่างประณี ต จึงทา
ให้มีความเรี ยบร้อย สวยงาม ปลอดภัย กลมกลืนกับธรรมชาติ อีกทั้งยังมีนวัตกรรมใหม่ใน
เรื่ องของที่ พกั อาศัย สไตล์รีสอร์ ทในรู ปแบบของบ้านซุ งคอนกรี ต ซึ่ งคิดค้นขึ้นโดย คุ ณ
สุ นทร ก้านแก้ว
จากการตรวจสอบยอดขายในช่ ว งหลายที่ ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ศิ ล ากาญจน์
อุตสาหกรรม จากัด มีความสามารถในการทากาไรต่อปี เป็ นจานวนมาก และจากความสาม
รถในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารจึงส่ งผลให้สามารถคืนทุนได้แล้ว จากหลายปี ที่ผา่ นมา
และกิจการยังคงสามารถเติบโตและขยายตัวได้อีกมาก
ปั จจุบนั บริ ษทั ศิลากาญจน์อุตสาหกรรม เป็ นธุ รกิจขนาดกลาง มีพนักงานทั้งหมด
79 คน แบ่งเป็ นเจ้าหน้าที่สานักงาน จานวน 6 คน, พนักงานฝ่ ายผลิตจานวน 20 คน และ
ทีมงานติดตั้ง จานวน 53 คน ส่ วนใหญ่เป็ นคนต่างจังหวัด เนื่องจากคนในพื้นที่ ที่อยูใ่ นช่วง
วัยทางานจะไปทางานหรื อประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด/กรุ งเทพฯ และผลิตภัณฑ์ 100% ส่ ง
ขายภายในประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจผลิตและจาหน่ายรั้วคอนกรี ตคาวบอย
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจผลิตและ
จาหน่ายรั้วคอนกรี ตคาวบอย
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1.4 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต

ความเป็ นไปในการทาธุ รกิจ
ผลิตและจาหน่ายรั้ว
คอนกรี ตคาวบอย

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจผลิตและ
จาหน่ายรั้วคอนกรี ตคาวบอย
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมีนาคม – เดือน
มิถุนายน 2556
1.6 นิยำมศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึ ง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ด้า นการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิ น และ
สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
2. เสารั้วคอนกรี ต หมายถึง เสาปูนที่สามารถนามากั้นอาณาบริ เวณเพื่อแสดงถึง
ขอบเขตพื้นที่ของแต่ละคน เพื่อป้ องกันการบุกรุ ก ตลอดทั้งเป็ นการป้ องกัน
สัตว์เลี้ยงเข้าทาลายทรัพย์สินของตนเอง
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึ ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
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การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้านการจัดการและกาลังคน หมายถึ งการกาหนดโครงสร้ าง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
 กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์
4.

กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ โดยกำรใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรำยละเอียดดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็งของกิจกำร (Strengths)
1) ผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์จากการดาเนิ นกิจการมานานกว่า 20 ปี
2) มีทีมงานติดตั้งที่มีทกั ษะและความชานาญ
3) มีชื่อเสี ยงที่ดีเป็ นที่รู้จกั
4) มีฐานลูกค้าเก่าและมีลูกค้าประจา
5) คุณภาพสู งกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
6) ทาเลที่ ต้ งั มี ความเหมาะสม การคมนาคมสะดวก สามารถจอดรถขนถ่ ายได้
สะดวก
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
1) บริ ษทั มีรูปแบบการบริ หารงานแบบครอบครัว ไม่มีการวางแผนการจัดการ
และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลยังไม่ดี
2) มีตน้ ทุนในการผลิตสู ง
3) บริ ษทั ไม่มีฝ่ายการตลาดที่ดาเนินการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
4) พนักงานผลิ ตมี การเข้าออกงานบ่อย ทาให้ตอ้ งมี การสอนงานอยู่เสมอ หรื อ
บางครั้งงานมีจานวนมาก แต่พนักงานผลิตมีนอ้ ยทาให้ผลิตสิ นค้าไม่ทนั เวลาความต้องการ
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2.3 โอกำส (Opportunities)
1) นโยบายของภาครั ฐ ให้การสนับสนุ นธุ รกิ จ SMEs ในด้านต่างๆ เช่ น การให้
คาปรึ กษาในการดาเนิ นธุ รกิจและจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่ งทาให้บริ ษทั มีโอกาสได้รับการให้
คาปรึ กษาเพื่อการตัดสิ นใจในการลงทุนต่อไป และมีโอกาสกูเ้ งินได้ง่ายขึ้น
2) ธุ รกิ จในกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ที่พกั อาศัย บ้านเดี่ ยว รี สอร์ ท โครงการ โรงงาน
ฟาร์ มปศุสัตว์ มีมากขึ้น จึงทาให้ตลาดมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น ทาให้มีการสั่งซื้ อรั้ว
คอนกรี ตคาวบอยกันมากขึ้น
2.4 อุปสรรค (Threats)
1) เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าเฉพาะและค่อนข้างมี ราคาสู ง จึ งต้องขึ้ นอยู่กบั เศรษฐกิ จ ถ้า
เศรษฐกิจดีโอกาสในการขายสิ นค้าก็มีสูง แต่ในกรณี ที่เศรษฐกิจไม่ดีก็จะขายสิ นค้าได้ยาก
เช่นกัน
3. กำรวิเครำะห์ ด้ำนกำรตลำด
กำรวิเครำะห์ STP(Segmentation Target Positioning)
3.1 กำรแบ่ งส่ วนตลำด (Segmentation)
บริ ษทั ศิลากาญจน์อุตสาหกรรม จากัด จะแบ่งกลุ่มลูกค้าตามที่บริ ษทั สามารถทา
ตลาดได้ ง่ า ย นั่ น คื อ การแบ่ ง ตามพฤติ ก รรมการใช้ คื อ กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภค และกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้าจะคานึ งถึ งรู ปแบบและประโยชน์การใช้สอย
เพราะผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษทั นั้นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง และมีราคาค่อนข้างสู ง
3.2 กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย (Target)
บริ ษทั ศิลากาญจน์อุตสาหกรรม จากัด มุ่งตลาดหลายส่ วนและเลือกทาการตลาด
ซึ่ งแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผูร้ ิ โภค ได้แก่ ที่พกั อาศัย บ้านเดี่ยว 2. กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ รี สอร์ ท โครงการ โรงงาน ฟาร์ มปศุสัตว์ เป็ นหลัก เพราะกลุ่มลูกค้า
เหล่านี้เอื้อต่อการขายของสิ นค้าและบริ ษทั สามารถเข้าถึงส่ วนของตลาดได้ง่าย

วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

81
กำรกำหนดตำแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
บริ ษทั มีการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยการใช้คุณสมบัติเด่นของผลิ ตภัณฑ์ คือ มี
ความแข็งแรง ทนทาน ชิ้ นงานได้มาตรฐานอีกทั้งยังมีราคาที่จดั จาหน่ ายไม่สูงมากนักเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
ราคา
หจก.รั้ว
คาวบอย
บจก.ศิลา
กาญจน์
อุตสาหกรรม
หจก.หญ้าคา

คุณภาพ

ภำพที่ 3-2 แสดงการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
จากภาพแสดงถึ งตาแหน่ งของผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษ ทั ศิ ล ากาญจน์ อุตสาหกรรม
จากัด เมื่อเปรี ยบเทียบกับ หจก.รั้วคาวบอย จะเห็ นได้วา่ คุ ณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาของ
หจก.รั้วคาวบอยจะสู งกว่า และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ หจก.หญ้าคา จะเห็นได้วา่ คุณภาพและ
ราคานั้นต่างกับเรามาก ของ หจก.หญ้าคาสิ นค้าจะมีคุณภาพที่ต่ าและราคาถูกกว่าเรามาก
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 ด้ ำนผลิตภัณฑ์
1.รั้วคอนกรีตคำวบอยชนิด 2 ชั้น
มีขนาด 6” x 6” x 1.35 เมตร ที่ส่วนบนของเสามีรูกลวง 2 ช่องเพื่อสามารถประกอบ
และต่ อ เข้า กับ คานคอนกรี ต โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งมี ข้ ัน ตอนที่ ยุ่ ง ยากซึ่ งท าให้ ส ามารถ
ดาเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ยงั มีความคงทนแข็งแรง
แบบกำรติดตั้งรั้วคอนกรีตคำวบอย
แบบที่ 1 (ชนิด 2 ชั้น)

ภำพที่ 3-3 แสดงแบบการติดตั้งรั้วคอนกรี ตคาวบอยชนิด 2 ชั้น
2. รั้วคอนกรีตคำวบอยชนิด 3 รำว
มีขนาด 6” x 6” x 1.70 เมตร ที่ส่วนบนของเสา มีรูกลวง 3 ช่องเพื่อสามารถประกอบ
และต่ อ เข้า กับ คานคอนกรี ต โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งมี ข้ ัน ตอนที่ ยุ่ ง ยากซึ่ งท าให้ ส ามารถ
ดาเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ วนอกจากนี้ยงั มีความคงทนแข็งแรง
แบบกำรติดตั้งรั้วคอนกรีตคำวบอย
แบบที่ 2 (ชนิด 3 ชั้น)

ภำพที่ 3-4 แสดงแบบการติดตั้งรั้วคอนกรี ตคาวบอยชนิด 3 ชั้น
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3. รั้วคอนกรีตคำวบอยชนิด 4 ชั้น
มีขนาด 6” x 6” x 2.00 เมตร ที่ส่วนบนของเสา มีรูกลวง 4 ช่องเพื่อสามารถประกอบ
และต่ อ เข้า กับ คานคอนกรี ต โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งมี ข้ ัน ตอนที่ ยุ่ ง ยากซึ่ งท าให้ ส ามารถ
ดาเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ยงั มีความคงทนแข็งแรง
แบบกำรติดตั้งรั้วคอนกรีตคำวบอย
แบบที่ 3 (ชนิด 4 ชั้น)

ภำพที่ 3-5 แสดงแบบการติดตั้งรั้วคอนกรี ตคาวบอยชนิด 4 ชั้น
ตำรำง แสดงขนำดของสิ นค้ ำ
ขนำด
คำน
ของ 5”x 2.5”x 2.45
สิ นค้ ำ เมตร

เสำ 2 ชั้น
6”x 6”x 1.35
เมตร

เสำ 3 ชั้น
6”x 6”x 1.70
เมตร
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กลยุทธ์ ด้ำนรำคำ
ด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการขายสามารถใช้ได้กบั เป้ าหมายทุกระดับดังนี้การตั้งราคา
(ไม่รวมค่าขนส่ ง)
คำน
2 รำว
3 รำว
4 รำว
รำคำขำย
200.00
220.00
265.00 315.00
หักต้ นทุน
77.40
89.65
103.13 116.62
กำไรขั้นต้ น
122.60
130.35
161.87 198.38
ราคาสิ นค้าสามารถแปรผันได้ตามต้นทุ นในการผลิ ตทั้ง หมด ทั้ง ต้นทุ นในการผลิ ตทั้ง
ทางตรงและต้นทุนในการผลิตทางอ้อม
กลยุทธ์ ด้ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place Strategy)
1. เป้ าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี )
เปิ ดรับสมัครพนักงานขายและทาการฝึ กอบรมพนักงานขาย ให้สามารถนาเสนอ
สิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นโดยเป็ นระบบการขายตรงโดยใช้พนักงานขาย
2. เป้ าหมายระยะกลาง (3-5 ปี )
เปิ ดสานักงานขายที่ ถนนมิตรภาพ อาเภอปากช่ อง จังหวัดนครราชสี มาเนื่ องจาก
อาเภอปากช่อง เป็ นพื้นที่ที่มีผปู ้ ระกอบการและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายค่อนข้างมาก และเป็ น
เส้นทางสัญจรไปมาที่ผคู ้ นสามารถพบเห็นได้ง่าย
3. เป้ าหมายระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)
ขยายสานักงานขายประจาภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคใต้
กลยุทธ์ กำรส่ งเสริมกำรตลำด (Promotion Strategy)
บริ ษทั ฯ ใช้การส่ งเสริ มการตลาด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จดหมายข่าวแจ้งต่อลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเพิ่มการรับรู ้เกี่ ยวกับองค์กร
และสิ นค้าหรื อบริ การเช่น บริ ษทั ออกผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่หรื อมีโปรโมชัน่ ใหม่
2. ช่ วยให้ลูกค้าติดต่อกับบริ ษทั ได้สะดวกขึ้ น โดยกาหนดตาแหน่ งที่มีหน้าที่รับ
เรื่ องและอธิ บายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานและสิ นค้า
3. มีบริ การหลังการขายโดยการออกไปเยี่ยมและโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจ
กับลูกค้า ทั้งในเรื่ องของคุณภาพสิ นค้าและการติดตั้ง
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4. จัด ให้ มี พ นัก งานขายประจาออกน าเสนอสิ นค้า และบริ ก ารแก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมาย เพื่อให้สินค้า บริ การ และองค์กรเป็ นที่รู้จกั และต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
มากยิง่ ขึ้น
5. มีสื่อโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น
4. กำรวิเครำะห์ แผนกำรผลิต
กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตเสารั้วคอนกรี ตคาวบอย มีกระบวนการในผลิตดังนี้
1. ผสมหิ น ปูน และทรายให้เข้ากัน
2. ประกอบแบบเสารั้วคอนกรี ตเข้าด้วยกัน
3. ผสมน้ ามันดากับน้ ามันโซล่าทาให้ทวั่ แบบ เพื่อที่เวลาคอนกรี ตแห้งจะได้ไม่ติดแบบ
4. ร้อยเหล็กเส้น หรื อเหล็ก PC wire เข้ากับแบบ และใช้กิ๊ฟล็อครัดหัวท้ายของแบบ
5. ใช้เครื่ องดึงเหล็ก ดึงเหล็กให้ตึง
6. เท หิ น ปูน และทรายที่ผสมกันแล้วลงแบบ
7. ทิ้งไว้ประมาณ 5 ชัว่ โมง ก็จะให้พนักงานถอดสลักแบบออก
8. จากนั้นทิ้งไว้ 2 คืน เพื่อให้คอนกรี ตเซ็ตตัว จากนั้นใช้ลวดเชื่อมตัดเหล็กเพื่อให้
ชิ้นงานแยกออกจากกัน
9. นาชิ้นงานออกจากแบบ
10. ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าแล้วนาส่ งลูกค้าหรื อเก็บไว้ในสต็อก
5. กำรวิเครำะห์ แผนกำรกำรจัดกำรและกำลังคน
โครงสร้ ำงองค์ กำร
โครงสร้ า งองค์ ก รของบริ ษ ัท มี ก ารจัด การตามหน้ า ที่ ที่ แ ต่ ล ะฝ่ ายรั บ ผิ ด ชอบ
(Functional) ซึ่ งมีผจู ้ ดั การเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบงานทั้งหมดของบริ ษทั ด้วยการควบคุมดูแล
ส่ วนต่างๆโดยมีการแบ่งสายงานเป็ น 7 ส่ วนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผูจ้ ดั การ (Manager) จานวน 1 คน
2) ฝ่ ายบัญชี (Accounting Department) จานวน 1 คน
3) ฝ่ ายขาย (Sales) จานวน 2 คน
4) หัวหน้าฝ่ ายผลิต (Production Department) จานวน 1 คน
5) พนักงานผลิต (Production Staff) จานวน 20 คน
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ผังแสดงการจัดโครงสร้างองค์กร
ผูจ้ ดั การ
(1)
ฝ่ ายบัญชี
(1)

ฝ่ ายขาย
(2)

ภำพที่ 5-1 แสดงโครงสร้ ำงขององค์ กร

ฝ่ ายผลิต
(1)
พนักงานผลิต
(20)

6. กำรวิเครำะห์ แผนกำรเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 17,000,000 ล้านบาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ
23,352,874 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 24,053,460 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 24,775,064 บาท ปี ที่ 4
เท่ากับ 25,518,316 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 26,283,866 บาท มีกาไรสุ ทธิในปี ที่ 1 เท่ากับ
5,893,063 บาท ปี ที่เท่ากับ 8,911,885 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 11,959,940 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ
15,031,413 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 18,119,958 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ
3 ปี 6 เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 1,512,898 บาท และมี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 14.43%
7. สรุ ปผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิต การวิเคราะห์ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจผลิตและ
จาหน่ ายเสารั้วคอนกรี ตคาวบอย ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดขึ้นเป็ นมีความเป็ นไปได้
ในการลงทุน
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