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แผนธุรกิจ เอสทีจี รีไซเคิล
อาพล ชมภูนุช1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจุบันขยะถือเป็นปัญหาสาคัญตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งใน
การสารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศใหม่ทั้งหมด พบว่า ปริมาณขยะมู ลฝอยที่
เกิ ดขึ้ นทั่ วประเทศ มี จานวน 26.77 ล้ านตัน โดยขยะมูล ฝอยจานวนดั งกล่าว ได้รับการ
ให้บริการเก็บขนและนาไปกาจัด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 4,179 แห่ง (ร้อย
ละ 54) โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดแบบถูกต้อง จานวน 7.2 ล้านตัน (ร้อยละ
27) กาจัดแบบไม่ถูกต้อง 6.9 ล้านตัน (ร้อยละ 26) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการเก็บ
ขนทาให้ตกค้างในพื้นที่อยู่ถึง 7.6 ล้านตัน (ร้อยละ 28) และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกดึงนา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 5.1 ล้านตัน (ร้อยละ 19) จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นอีก 1 ปัญหาที่
ต้องเร่งดาเนินการแก้ไข
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสนใจดาเนินธุรกิจรับซื้อวัสดุรีไซเคิล และผลิตแปรรูปวัสดุรี
ไซเคิล โดยทาธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป และผลิตแปรรูป โดยรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากผู้
นามาขาย ซาเล้ง รถกระบะและไปรับซื้อจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจาหน่ายแก่บริษัทและ
โรงงานที่จะนาไปแปรรูปอีก ทั้งนี้จะทาการผลิตแปรรูปวัสดุรีไซเคิลบางชนิดเองด้วย โดย
มีการบริหารจัดการธุรกิจเป็นของตนเอง ทาธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา เพื่อสะดวกในการ
บริหารงานในระยะเริ่มต้น และหากกิจการสามารถเจริญเติบโตได้ดีก็จะมีการจัดตั้งเป็น
รูปแบบบริษัทในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบกิจการ
STG Recycle จะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 7 ตาบล วังกระโจม อาเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 2600โดยเลือกที่ดินบริเวณข้างบ้าน เพราะเป็นที่ดินที่ว่างเปล่าและในการทา
ธุรกิจรีไซเคิล หรือคัดแยกขยะ จาเป็นที่จะต้องใช้ที่ดินเป็นบริเวณกว้าง จึงถือว่าเป็นการนา
ที่ดินที่ว่างเปล่ามาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพื้นที่ของ STG Recycle มีพื้นที่ขนาด 1
ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร

__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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เนื่องจาก STG Recycle นั้นมีจุดเด่นเหนือกว่าร้านรีไซเคิล ทั่วไป โดยกิจการมี
ขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งขันในบริเวณนั้น และมีที่ให้บริการครบวงจร ให้บริการตั้งแต่รับซื้อ
วัสดุรีไซเคิลที่เป็นโลหะทุกชนิด ซึ่งในการรับซื้อทาง STG Recycle จะให้ราคาในการรับ
ซื้อที่สูงกว่าคู่แข่งขัน อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลประเภทโลหะ และมี
พื้นที่ที่จะรองรับวัสดุที่จะนามาคัดแยกขนาดใหญ่กว่าคู่แข่ง อีกทั้งมีการอัดก้อนและหลอม
แปรรูป ก่ อนที่ จะท าการจาหน่ ายวัส ดุรีไซเคิ ล ที่ แปรรูป แล้วไปยังอุต สาหกรรมโลหะ
ประเภทต่ า งๆ อี ก ด้ ว ย ในการลงทุ น ท าธุ ร กิ จ STG Recycle ครั้งนี้ จะใช้ เงิน ลงทุ น ด้ ว ย
งบประมาณ 20,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงินลงทุนครั้งแรกทั้งหมด จะแบ่งเป็นงานส่วนของเจ้าของ จานวน 13,000,000
บาท และเป็นเงินกู้ จานวน 7,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท
2. กาไรสุทธิในปีที่ 2 ของธุรกิจได้ 16,367,221 บาท และในปีถัดมาได้ 18,000,320
บาท ด้วยศั ก ยภาพในการท าก าไรของธุรกิ จ STG Recycle สามารถเติบ โตและประสบ
ความสาเร็จได้อย่างแน่นอน
3. หากธุรกิ จ STG Recycle ดาเนินไปได้ด้วยดีจะสามรถคืนทุนได้ในระยะเวลา
1.32 ปี
คาสาคัญ : แผนธุรกิจ, เอสทีจี, รีไซเคิล
บทนา
ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล หมายถึง ธุรกิจที่ทาการให้บริการรับซื้อขยะ
ของเก่า กากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้ เพื่อนาไปทา
การคัดแยก และส่งไปขายต่อยังบริษัทที่ทาธุรกิจแปรรูปขยะรีไซเคิล
ปัจจุบันธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล มีการแบ่งประเภทตามประเภทของ
ขยะหรือ วัตถุดิบที่นามาทาการคัดแยก โดยมีประเภทหลักๆ ได้แก่
1. กระดาษ
2. แก้ว
3. โลหะและอลูมิเนียม
4. พลาสติก
ทั้งนี้ผู้ประกอบการบางรายจะทาการรับซื้อขยะประเภทใดประเภทหนึ่งในขณะที่
บางรายรับซื้อขยะมากกว่า 2 ประเภท จากการสารวจผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าของกรม
ควบคุ ม มลพิ ษ ปี 2547 แบ่ ง แยกตามเขตพื้ น ที่ สิ่ ง แวดล้ อ มจ านวน 16 ภาค พบว่ า มี
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ผู้ป ระกอบการรับ ซื้อของเก่ า ทั้ งที่ มีก ารจดทะเบียนการค้าและไม่ได้จดทะเบียนการค้า
จานวนรวม 2,395 แห่ง และกรุงเทพมหานครจานวน 638 แห่ง
รูปแบบการให้บริการในธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ส่วนใหญ่ครอบคลุม
การบริการหลักได้แก่ การรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยอาจอยู่ในรูปของขยะที่ได้ทาการแยก
ประเภทแล้ว และยังไม่ได้ท าการแยกประเภท โดยราคารับซื้อก็ จะมีราคาที่ต่างกัน โดย
ผู้ประกอบการจะทาการให้บริการรับซื้อ ณ สถานประกอบการ โดยที่ผู้ที่ต้องการใช้บริการ
มักจะต้องเดินทางมายังสถานประกอบการเอง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายอาจ
ให้บริการนอกสถานที่ โดยการจัดพาหนะไปดาเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากลูกค้าและ
นากลับมาดาเนินการคัดแยกที่สถานประกอบการ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารคั ด แยกขยะเพื่ อ รี ไ ซเคิ ล นั้ น เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถด าเนิ น การได้
หลากหลายประเภท ผู้ประกอบการขนาดเล็กดาเนินการรับซื้อของเก่าเพื่อทาการส่งต่อไป
ยังผู้รับซื้อของเก่ารายใหญ่ และทาการส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปรีไซเคิล โดยในประเทศ
ไทยพบว่าผู้ป ระกอบธุรกิ จบริก ารส่ วนใหญ่ นั้ นเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่เปิดสถาน
ประกอบการรับซื้อของเก่าในลักษณะไม่มีสาขา โดยจะตั้งสถานประกอบการตามแหล่ง
ชุมชน หรือใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นจะดาเนินการ
รับซื้อของเก่าทั้งในแบบแยกประเภทโดยรับซื้อเฉพาะบางรายการเช่น รับซื้อกระดาษ รับ
ซื้อ เศษเหล็ก เป็ น ต้น แต่ บ างรายนั้ น รับ ซื้ อ ของเก่ าโดยไม่ แยกประเภท นอกจากนี้ ยั งมี
ผู้ประกอบการบางรายที่มีการตั้งสถานประกอบการรับซื้อของเก่าแบบมีสาขาย่อยกระจาย
ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น บริษัท วงษ์พาณิชย์ จากัดและยังมีโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิลขนาด
ใหญ่ที่มีการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่หน้าโรงงาน
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ STG Recycle
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ STG Recycle
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
STG Recycle

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ STG Recycle
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่ เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคม
2558
นิยามคาศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การดาเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานหรือไม่
2. STG Recycle หมายถึง ธุรกิ จรับซื้ อวัส ดุรีไ ซเคิล และแปรรูปวัส ดุรีไซเคิล ที่
ใหญ่ ที่ สุดในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้น สร้างความสัมพั นธ์ที่ดีกั บ
ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิเคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาสและอุป สรรค (SWOT
Analysis)
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4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จาหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้ า นการจั ดการและก าลังคน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร
7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและการวางแผนกระบวนการผลิต
2. กิจการสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้
ทันที เนื่องจากผู้บริหารมีประสบการณ์ด้านการผลิตและด้านการตลาด
3. กิจการสามารถขยายกาลังการผลิตได้ตามปริมาณความต้องการสั่งซื้อของลูกค้ า
ได้อย่างทันเวลา เนื่องจากกิจการวางผังในแต่ละกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. ในการดาเนินธุรกิจนี้ กิจการมีความจาเป็นที่ จะต้องกู้เงินจากแหล่งทุน ทาให้มี
ภาระดอกเบี้ยและนาไปสู่การกลายเป็นต้นทุน ในการดาเนินงานจึงอาจส่งผลให้การดาเนิน
ธุรกิจเดินทางไปถึงจุดคุ้มทุนได้ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. กระแสสังคมมีการรณรงค์เรื่องลดการใช้ทรัพยากร
2. ผู้ประกอบการที่ผลิตแปรรูปโลหะรีไซเคิลยังมีน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณความ
ต้องการของตลาด
3. ในปัจจุบันขยะจาพวกโลหะมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ต้องนา
กลับมารีไซเคิล
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. ราคาโลหะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น – ลง ตามความต้องการของตลาด
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2. คู่แข่งขันสามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ได้ง่าย เนื่องจากใช้เงินทุนน้อยและ
เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน
3. ความเข้าใจกับชุมชนรอบข้างบริเวณสถานประกอบการ เนื่องจากประเภทของ
ธุรกิจมีส่วนคล้ายคลึงกับโรงงานกาจัดขยะ จึงอาจจะทาให้เกิดความไม่เข้าใจกับประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งเรื่องมลภาวะทางเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้เกณฑ์ต่างๆแล้วทาให้สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ได้แก่ ผู้ป ระกอบการในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออก ที่มีนิคมอุตสาหกรรม เช่น
ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง เป็นต้น โดยเป็นอุตสาหกรรมโลหะขนาดใหญ่ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์
จ าพวกโลหะ (เหล็ ก อลู มิ เนี ย ม ทองเหลื อ ง ทองแดง และสแตนเลส) ส าเร็ จ รู ป เช่ น
โรงงานผลิตเหล็กเส้น โรงงานผลิตแม็กซ์รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ และโรงงาน
หล่อพระซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้จะนาโลหะที่หลอมแปรรูปและอัดก้อนแล้ว ไปใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้าโลหะสาเร็จรูปประเภทต่างๆ
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (P : Positioning)
การว่างตาแหน่งของกิจการ STG Recycle ได้ใช้การบริการ และราคารับซื้อวัสดุ
เหลือใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างกิจการของ STG Recycle กับคู่แข่งขันอื่นๆ ซึ่งจะเห็น
ได้ ว่ากิ จการของ STG Recycle จะวางต าแหน่ งของผลิ ตภั ณ ฑ์ ในต าแหน่ งการบริก ารที่
เหนือกว่า และให้ราคารับซื้อที่สูงกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆ ดังรูปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ของ STG Recycle

รูปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของ STG Recycle
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กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
กิจการ STG Recycle ดาเนินธุรกิจด้ านรีไซเคิลโลหะ ซึ่งเป็นการดาเนินการแบบ
รับซื้อมาแล้วขายไป และแปรรูป ซึ่งในการแปรรูปวัสดุทั้งแบบอัดก้อนและหลอมนั้นจะมี
การขายเป็นก้อนหรือแท่ง โดยจะคิดราคาขายตามน้าหนัก ดังตารางที่ 1 แสดงผลิตภัณฑ์
วัสดุรีไซเคิลของ STG Recycle
ประเภท
อัดก้อน

ชนิด

น้าหนัก (กก./ก้อน,แท่ง)

เหล็ก

80

สแตนเลส เกรด304

100

หมายเหตุ : น้าหนักของโลหะที่นามาอัดก้อนนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาของโลหะ
แต่ละประเภทด้วย
หลอม

ทองเหลือง

7

อลูมิเนียม

6

จากตารางแสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ รีไ ซเคิ ล ของ STG Recycle สามารถอธิ บ ายถึ ง
ประเภทของวัสดุรีไซเคิลอัดก้อน และวัสดุรีไซเคิลหลอมแปรรูป ดังนี้
1. วัส ดุรีไ ซเคิล อัดก้ อน จะแบ่งออกเป็ นโลหะ 2 ชนิด คือ เหล็ก และสแตนเลส
เกรด304 โดยการนาวัสดุที่คัดแยกแล้วมาเทลงในเครื่องบีบอัดจนเต็มอัตราของเครื่อง กด
ปุ่ม ให้เครื่องท างาน เครื่องอัดก็จะทาการบีบอัดวัส ดุเองโดยอัต โนมัติ ใช้เวลาในการอัด
ประมาณ 5 นาทีต่อก้อน เมื่อเครื่องอัดวัสดุเรียบร้อยแล้วเครื่องจะทาการดันวัสดุที่อัดเป็น
ก้อนแล้วออกมาด้านนอกตัวเครื่องอัด จะมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายลูกเต๋าขนาดก้อน
40×40×20-60 ซม. โดยเหล็กจะมีน้าหนัก 80 กิโลกรัมต่อก้อน และสแตนเลส เกรด304 จะ
มีน้าหนัก 100 กิโลกรัมต่อก้อน
2. วัสดุรีไซเคิลหลอมแปรรูป จะแบ่งออกเป็นโลหะ 2 ชนิด คือ ทองเหลืองและ
อลูมิเนียมซึ่งนาวัสดุที่คัดแยกแล้วมาเข้าสู่กระบวนการหลอมแปรรูป โดยเตาหลอมขนาด
500 กก. (เตาหลอมทองเหลือง) และขนาด 1500 กก. (เตาหลอมอลูมิเนียม) ทาการชั่งวัสดุรี
ไซเคิลที่คัดแยกแล้วมา ทองเหลือง จะใช้เศษทองแดงจานวน 300 กก. และสังกะสี จานวน
200 กก. แล้วนาวัสดุทั้งสองตัวมาผสมกัน ส่วนอลูมิเนียม จะใช้เป็นเศษอลูมิเนียม จานวน
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500 กก. แล้วไปเทลงเตาหลอม ของการหลอมในและละชนิด เมื่อทาการหลอมจนเสร็จ จะ
ได้โลหะออกมาเป็นแท่ง โดยทองเหลืองจะมีน้าหนักแท่ง 7 กิโลกรัมต่อแท่ง และอลูมิเนียม
จะมีน้าหนักแท่ ง 6 กิ โลกรัม ต่อแท่ง ดังรูปที่ 2-3 เป็นการแสดงเครื่องอัดก้อนเศษโลหะ
และแท่งโลหะที่ผ่านการหลอมแปรรูป

รูปที่ 2 เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ
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รูปที่ 3 แท่งโลหะที่ผ่านการหลอมแปรรูป
กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy)
ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจะมีการตั้งราคาจากตลาดกลาง โดยราคาจะปรับตัว
ขึ้น – ลง ต้องมีการอ้างอิงจากราคาของตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการธุรกิจรี
ไซเคิล ทาหน้าที่แค่เพียงรับรับซื้อโลหะที่เหลือใช้ แล้วนามาผ่านกระบวนการแปรรูป การ
กาหนดราคาขายนั้น ให้ตั้งราคาขายจากโครงสร้างต้นทุนบวกกาไรตามที่ต้องการ โดย
STG Recycle จะมี ก ารให้ ร าคาในการรั บ ซื้ อ ที่ สู งกว่ า แต่ ต้ อ งไม่ ไ ปท าลายราคาของคู่
แข่งขันที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้นๆ ดังตารางที่ 2 แสดงราคาวัสดุรีไซเคิลของ STG Recycle
ประเภท
อัดก้อน
หลอม

ชนิด
ราคาซื้อ (บาท/กก.) ราคาขาย (บาท/กก.)
เหล็ก
6
8.1
สแตนเลส เกรด304
25
30
ทองเหลือง
96
152
อลูมิเนียม
37
65
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กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)
ช่ อ งทางการจัด จาหน่ ายหรือช่ องทางการกระจายสิ น ค้ า คื อเส้ น ทางในการน า
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิต ไปสู่ผู้บิโภค ธุรกิจรีไซเคิลโลหะนั้น เป็น
ธุร กิ จ แบบผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที่ ส่ งต่ อ ไปยั งผู้ ใ ช้ ท างอุ ต สาหกรรม (Business to
Business) ลูกค้าของ STG Recycle คือโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป (โรงงานหล่อพระ
โรงงานแม็กซ์รถยนต์ โรงงานอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ และโรงงานรีดเหล็ก) ดังนั้น
หัวใจสาคัญของกิจการนี้จึงอยู่ที่การส่งมอบสินค้าที่ต รงเวลา ซึ่งโรงงานเหล่านั้นจะอยู่ ใน
เขตปริมณฑล และภาคตะวันออก เช่น จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง โดยกิจการ STG Recycle ได้
คานึงถึงปั จจัยทางด้านต่างๆ ตั้งแต่ก ารเก็ บรัก ษาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การเก็ บ
สินค้ าคงคลัง ปริม าณในการขนส่ง จะต้องทาให้ประหยัดและเหมาะสมกับต้นทุนที่สุด
และสามารถส่งไปถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า ดัง
รูปที่ 4 แสดงช่องทางการจัดจาหน่ายของ STG Recycle

STG RECYCLE

อุตสาหกรรม
ผลิตโลหะ

รูปที่ 4 แสดงช่องทางการจัดจาหน่ายของ STG Recycle
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
ผู้ประกอบการธรกิจรีไซเคิลโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการทาการส่งเสริมทางการตลาด
แต่อ าจจะมี ก ารใช้ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ต ามแหล่ งวิท ยุ ชุม ชนหรือ หนั งสื อพิ ม พ์
ท้ องถิ่ น รวมไปถึง จะมี ก ารใช้ สื่ อ Social Network โดยจะจัดท า Website และ Facebook
ของ STG Recycle มาเป็ นตัวช่วยในช่องทางการทาการตลาด และสามารถช่วยให้เข้าถึง
ลูกค้าได้ง่ายอีกช่องทางหนึ่งด้วย ดังรูปที่ 5-7 ตัวอย่าง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่วิทยุ
ชุมชนและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตัวอย่างหน้า Website และ Facebook ของ STG Recycle
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รูปที่ 5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่วิทยุชุมชนและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

รูปที่ 6 ตัวอย่างหน้า Website STG Recycle

รูปที่ 7 ตัวอย่างหน้า Facebook ของ STG Recycle
โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คุณภาพและความสะอาดในการคัดแยกโลหะแต่ละชนิด
จะต้องไม่มีสิ่งปลอมปน สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่กิจการ STG Recycle ให้ความสาคัญ
เป็นอย่างมาก คือ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพัน ธ์ (Customer Relationship Management)
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โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่รับซื้อโลหะ เพื่อให้ลูกค้ามี
ความเชื่ อมั่ น เกิ ดความภัก ดีต่อกิ จการ STG Recycle และเกิ ดความไว้ใจในคุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 การวิเคราะห์แผนการผลิตและการดาเนินงาน
STG Recycle มีกระบวนการดาเนินงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนในการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล
1. เมื่ อลู ก ค้ าเข้ า มาใช้ บ ริก ารที่ STG Recycle พนั ก งานจะเข้ าไปกล่าวค าสวัส ดี
ทักทายลูกค้า พร้อมสอบถามความต้องการของลูกค้า
2. พนักงานแนะนาราคารับซื้อวัสดุรีไซเคิลแต่ละชนิด ให้กับลูกค้า ว่าราคาในการ
รับ ซื้ อวัส ดุรีไซเคิ ล แต่ล ะชนิ ดนั้น STG Recycle ให้ราคาในการรับ ซื้อเทาไหร่ ถ้าลูก ค้า
พอใจในราคาลูกค้าจึงตกลงขาย แต่ถ้าไม่พอใจในราคาลูกค้าก็จะปฏิเสธการซื้อขาย
3. เมื่อลูกค้าตกลงที่จะขายวัสดุรีไซเคิล พนักงานก็จะทาการชั่งวัสดุรีไซเคิลที่ รับ
ซื้อจากลูกค้า
4. จากนั้นพนักงานก็จะแจ้งน้าหนักของวัสดุรีไซเคิลที่ชั่งออกมาได้ และจานวน
เงินที่ขายได้ให้ลูกค้าทราบ
5. พนักงานทาการออกใบเสร็จ และจ่ายเงินให้กับลูกค้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ
ขั้นตอนในการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล
1. พนักงานนาวัสดุรีไซเคิลที่รับซื้ อมาจากลูกค้ามาผ่านการคัดแยกโดยละเอียดอีก
ครั้ง
2. พนักงานทาการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลออกเป็นชนิดๆ เช่น คัดแยกเหล็กหนา เหล็ก
บาง ทองเหลืองหนา ทองเหลืองบาง ทองแดงเส้นใหญ่ ทองแดงเส้นเล็ก อลูมิเนียมหนา
ทั่วไป สแตนเลสเกรด 304 และสแตนเลสเกรด 202 เป็นต้น
3. เมื่อคัดแยกวัสดุรีไซเคิลออกเป็นชนิดๆ แล้ว จากนั้นพนักงานจะนาวัสดุรีไซเคิล
มาจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดหมู่ของเหล็ก หมวดหมู่ของอลูมิเนียม หมวดหมู่ของ
ทองเหลือง หมวดหมู่ของทองแดง และหมวดหมู่ของสแตนเลส เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการ
ที่จะนาไปสู่การแปรรูปต่อไป
4. หลังจากที่ ได้ทาการแยกชนิด จัดเก็บตามหมวดหมู่แล้ว พนักงานก็จะทาการ
ตรวจสอบอีกครั้งว่าจัดเก็บได้ถูกต้องทุกหมวดหมู่หรือไม่ เป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนของ
การคัดแยก
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ขั้นตอนในการแปรรูปวัสดุรีไซเคิล
ขั้นตอนในการแปรรูปวัสดุรีไซเคิลนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการอัดก้อนวัสดุรีไซเคิล
1. พนักงานนาวัสดุที่คัดแยกแล้วมาเข้าสู่กระบวนการอัดก้อนโดยเครื่องจักรขนาด
4 ม.× 2 ม. ×2.1 ม. (ยาว×กว้าง×สูง รวมปลายกระบอก)
2. พนักงานนาวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วมาเทลงในเครื่องบีบอัดจนเต็มอัตราของ
เครื่อง
3. พนักงานจะทาการกดปุ่มให้เครื่องทางาน เครื่องอัดก็จะทาการบีบอัดวัสดุเอง
โดยอัตโนมัติ ใช้เวลาในการอัดประมาณ 5 นาทีต่อก้อน
4. เมื่ อ เครื่ อ งอั ด วั ส ดุ เรี ย บร้อ ยแล้ วเครื่อ งจะท าการดั น วั ส ดุ ที่ อั ด เป็ น ก้ อ นแล้ ว
ออกมาด้านนอกตัวเครื่องอัด โดยจะมีลักษณะเป็นก้ อนสี่เหลี่ยมคล้ายลูก เต๋าขนาดก้อน
40×40×20-60 ซม. น้าหนัก 50-150 กก. (ตามชนิดและความหนาของโลหะ)
5. จากนั้นพนักงานก็ทาการตรวจสอบจานวนก้อนของวัสดุรีไซเคิล
6. พนักงานก็จะนาวัสดุที่อัดเป็นก้อนออกมาแล้วไปจัดเก็บไว้ในคลังสินค้า เพื่อรอ
จาหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมโลหะต่างๆ
2. ขั้นตอนการหลอมแปรรูปวัสดุรีไซเคิล
1. พนักงานนาวัสดุที่คัดแยกแล้วมาเข้าสู่กระบวนการหลอมแปรรูปโดยเครื่องเตา
หลอมขนาด 500 กก. (เตาหลอมทองเหลือง) และขนาด 1500 กก. (เตาหลอมอลูมิเนียม)
2. พนักงานทาการชั่งวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วมา ทองเหลือง จะใช้เศษทองแดง
จานวน 300 กก. และสังกะสี จานวน 200 กก. แล้วนนาวัส ดุทั้งสองตัวมาผสมกั น ส่วน
อลูมิเนียม จะใช้เป็นเศษอลูมิเนียม จานวน 500 กก. ในการนาไปหลอม
3. จากนั้นพนักงานจะนาวัสดุที่ทาการชั่งแล้วไปเทลงเตาหลอม ของการหลอมใน
และละชนิด
4. พนักงานทาการเปิดเตาแล้วเริ่มหลอม รอจนเศษวัสดุที่เทลงไปละลายเป็นน้า
5. จากนั้นจึงทาการเติมวัสดุที่เหลือลงไปในเตาหลอมจนหมด แล้วคนให้ละลาย
โดยการหลอมทองเหลืองจะใช้เวลา 4 ชม. ส่วนอลูมิเนียมใช้เวลา 2 ชม. ในหารหลอมใน
แต่ละรอบ
6. เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ที่ ห ลอมได้ ที่ โดยทองเหลื อ งอยู่ ที่ อุ ณ หภู มิ 1300 องศา และ
อลูมิ เนียมอยู่ที่ อุณหภูมิ 600 องศา ก็จะทาการเขี่ยขี้โลหะที่ผิวออกแล้วตักน้าโลหะเทลง
แบบทันที
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7. เมื่อทาการเทลงแบบจนเสร็จเรียบร้อย ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วทาการนาแท่งโลหะออก
จากแบบ โดยทองเหลืองจะมีน้าหนักแท่ง 7 กก. และอลูมิเนียมจะมีน้าหนักแท่ง 6 กก.
8. พนักงานก็ทาการตรวจสอบจานวนแท่งของวัสดุรีไซเคิล โดยในการหลอม 1
เตาจะได้โละหะแท่งออกมาประมาณ 500 กก. ±20 กก.
9. จากนั้นพนักงานก็จะนาโลหะที่ออกมาเป็นแท่งมาทาการจัดเรียงไว้เป็นชั้นๆ
แล้วไปจัดเก็บไว้ในคลังสินค้า เพื่อรอจาหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมโลหะต่างๆ
ขั้นตอนในการขายสินค้าของ STG Recycle
1. เมื่อลูกค้าเข้าโทรมาสั่งสินค้าที่ STG Recycle พนักงานจะเข้าไปกล่าวคาสวัสดี
ทักทายลูกค้า พร้อมสอบถามความต้องการของลูกค้า
2. พนักงานตรวจสอบสินค้าในคลังและแจ้งรายละเอียดพร้อมราคาสินค้าแต่ละ
ชนิดให้กับลูกค้า ถ้าลูกค้าพอใจในราคาลูกค้าจึงตกลงซื้อ แต่ถ้าไม่พอใจในราคาลูกค้าก็จะ
ปฏิเสธการซื้อขาย
3. เมื่อลูกค้าตกลงที่จะซื้อสินค้า พนักงานก็จะทาการชั่งสินค้าตามจานวนที่ลูกค้า
สั่งซื้อ
4. จากนั้นพนักงานก็จะนาสินค้าที่ทาการชั่งน้าหนักแล้ว ขึ้นรถเพื่อที่จะนาไปส่ง
ให้กับลูกค้า
5. พนักงานขับรถที่มีสินค้าอยู่บนรถแล้วไปส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าสั่ง
6. เมื่อถึงสถานที่ที่ลูกค้าสั่งพนักงานก็จะทาการลงสินค้าให้ลูกค้า
7. เมื่อลงสินค้าเสร็จ พนักงานยื่นใบเสร็จ และรอรับเงินจากลูกค้า(ในกรณีที่ลูกค้า
จ่ายเงินสด)
8. จากนั้นพนักงานยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณลูกค้า
 การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างของ STG Recycle เป็นธุรกิจที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไม่ต้องใช้
ความรู้ในการท างานมาก และเพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่น ลดความซับซ้อนและความ
ยุ่งยากในการบริหารจัดการ ดังนั้นตาแหน่งงานของ STG Recycle จึงสามารถเขียนแผนผัง
โครงสร้างได้ดังรูปที่ 8 โครงสร้างองค์กร STG Recycle
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ผู้จัดการ (เจ้าของ)
กิจการ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ (1 อัตรา)

ฝ่ายผลิต
(10 อัตรา)

ฝ่ายขายและ
การตลาด
(1 อัตรา)

ฝ่ายจัดซื้อและ
เลือกวัตถุดิบ
(1 อัตรา)

ฝ่ายบัญชี/
การเงิน
(1 อัตรา)

พนักงานขับรถ
(1 อัตรา)

รูปที่ 8 โครงสร้างองค์กร STG Recycle
 การวิเคราะห์แผนการเงิน
STG Recycle ใช้ เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก 20,000,000 บาท มี ย อดขายปี ที่ 1 เท่ า กั บ
87,669,000 บาท ปี ที่ 2 เท่ า กั บ 94,799,822 บาท ปี ที่ 3 เท่ า กั บ 101,930,645 บาท ปี ที่ 4
เท่ากับ 109,061,467 บาท และปีที่ 5 เท่ากับ 116,192,290 บาท มีกาไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ
14,732,442 บาท ปี 2 ที่ เท่ า กั บ 16,367,221 บาท ปี ที่ 3 เท่ า กั บ 18,000,320 บาท ปี ที่ 4
เท่ากับ 19,631,571 บาท และปีที่ 5 เท่ากับ 21,260,789 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เท่ากับ 1.32 ปี
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ดาเนินงาน การวิเคราะห์ด้านกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจ
เอสทีจี รีไซเคิล(STG Recycle) ภายใต้เงื่อนไขที่กิจการกาหนดขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ใน
การลงทุน
บรรณานุกรม
ข่ า วสารสิ่ ง แวดล้ อ ม.กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม,ฉบั บ ที่ 1/2558.
(ออนไลน์)
http://infofile.pcd.go.th/mgt/pcd_20150123_1.pdf?CFID=1169140&CFTOKEN
=73388075
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(ออนไลน์)
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จัดการ. (ออนไลน์)
http://ae.edu.swu.ac.th/wedsnong/wed01/wed451%5Cwisdom2.htm
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