คอนกรีตบล็อกมวลเบาที่ผลิตจากเถ้ าแกลบ
จุฑาทิพย์ เย็นวนิช

บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุ รกิจ เรื่ อง คอนกรี ตบล็อกมวลเบาที่ผลิตจากเถ้าแกลบ ภายใต้ตราสิ นค้า T.J.
Eco Block ซึ่ งวัตถุประสงค์ในการนาเสนอแผนธุ รกิจเพื่อให้กลุ่มผูล้ งทุนและผูส้ นใจ ได้ทราบถึง
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตลาดและแผนการตลาด นโยบายในการบริ หารจัดการ กลยุทธ์
ในการดาเนิ นงาน แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต แผนการจัดการองค์กร และแผนการเงิน
เพื่ อ ให้ ส ามารถประเมิ น ความเป็ นไปได้ ข องธุ ร กิ จ ตลอดจนผลประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จากการ
ประกอบธุ รกิจ
ผลจากการจัดทาแผนธุ รกิ จครั้งนี้ พบว่า ในการดาเนิ นกิจการใช้เงิ นทุนทั้งสิ้ น 12,500,000
บาท ซึ่ งใช้ลงทุนในการจัดซื้ อเครื่ องจักร อุ ป กรณ์ สานักงาน และอื่ นๆ รวมถึ งจะใช้เป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนในการผลิตสิ นค้าเพื่อจัดจาหน่ายให้กบั ลูกค้า โดยรายได้หลักมาจากการผลิตและจาหน่าย
คอนกรี ตบล็อกมวลเบาที่ผลิตจากเถ้าแกลบ
ช่ วงแรกในการดาเนิ นกิ จการ คาดว่าสามารถสร้ างยอดขายได้ 11,557,770 บาท ในปี แรก
และเติบโตขึ้นในทุกๆ ปี มากกว่า 20% และมีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) ใน
ปี ที่ 1-5 เท่ากับ 15.66%, 20.38%, 24.71%, 26.40%, 27.62% และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ือ
หุน้ ROE ในปี ที่ 1-5 เท่ากับ 15.75%, 20.50%, 24.86%, 26.55%, 27.77% ตามลาดับ
ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน มีระยะคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 2 ปี 2 เดือน 14
วัน โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) อยูท่ ี่ 13,441,242 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
อยูท่ ี่ 43.45% จากอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) ของโครงการที่เป็ น
บวกซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้เป็ นโครงการที่เหมาะสมและคุม้ ค่าต่อการลงทุนอย่างยิง่

1. บทนา
ในโรงไฟฟ้ าชีวมวลจากเชื้อเพลิงแกลบนั้นมีกระบวนการเผาไหม้แกลบ โดยจะมีเถ้าแกลบ
ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบพลอยได้ที่เหลือจาการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าชี วมวลที่เหลือทิ้งเป็ นจานวน
มาก โดย เถ้าแกลบจะมีซิลิกาลักษณะพรุ น และมีน้ าหนักเบา คุณสมบัติเหล่านี้ มีประโยชน์สาหรับ
อุตสาหกรรมคอนกรี ต เหล็กกล้า และเคมีภณ
ั ฑ์ เนื่องจากเถ้าแกลบมีคุณสมบัติการเป็ นฉนวนที่ดีจึ ง
สามารถใช้เป็ นตัวรักษาความร้ อนในกระบวนการหล่ อเหล็กอย่างต่อเนื่ องได้ หรื อใช้ในการผลิ ต
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เหล็กกล้าแบบเรี ยบ คุณภาพสู ง สามารถแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศได้ โดยประเทศไทยจัดได้
ว่าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งเถ้าแกลบที่มีคุณภาพดีประเทศหนึ่ งให้กบั อุตสาหกรรมเหล็กกล้า การพัฒนาตลาดเถ้า
แกลบในอุตสาหกรรมซี เมนต์และคอนกรี ต สามารถนาเถ้าแกลบมาใช้ในส่ วนผสมแทนซี เมนต์
อย่างดี ในการผลิตคอนกรี ตคุณภาพพิเศษ ซึ่ งเป็ นคอนกรี ตน้ าหนักเบา มีความต้านแรงอัดสู ง การ
ใช้เถ้าแกลบจะช่ วยเสริ ม ความแข็งแรงให้กบั คอนกรี ตและลดปริ มาณซี เมนต์ที่ จะต้องใช้ ทาให้
ต้นทุนการผลิตและต้นทุนด้านพลังงานต่าลง โดยได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางด้านการตลาดของธุ รกิจที่
มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่ มในการผลิตและจาหน่ายคอนกรี ตบล็อกมวลเบาเพื่อ
เป็ นทางเลือกหนึ่งในการใช้สินค้าทดแทนอิฐมอญแบบเดิม ที่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่
มีน้ าหนักมากและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างที่ล่าช้า เพราะการก่อสร้างนั้นจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลา
ในการก่ อสร้ างที่ ไม่ม ากจนเกิ นไป เพื่ อเป็ นการลดขั้นตอนและลดค่า ใช้จ่ายให้มากที่ สุ ด ดังนั้น
คอนกรี ตบล็อกมวลเบาจึงจาเป็ นต้องเข้ามาเพื่อทดแทนการใช้งานของอิฐมอญที่มีการใช้งานกันมา
เป็ นระยะเวลานานและมีคุณสมบัตินอ้ ยกว่าคอนกรี ตบล็อกมวลเบา ที่มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ
เช่น เป็ นฉนวนกันความร้อนและกันเสี ยงได้ดี การใช้งานที่ง่ายขึ้น น้ าหนักเบา ซึ่ งถือเป็ นคุณสมบัติ
เด่นที่สาคัญ ทาให้เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อในด้านของคุณสมบัติ
และด้านการใช้งาน ซึ่ งสามารถช่ วยลดระยะเวลาในการทางานและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากจะ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีแล้ว อีกทั้งยังเป็ นการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของคนใน
ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย

ภาพ 1 ภาพตารางเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของคอนกรี ตบล็อกมวลเบา
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2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ภาพ 2 คอนกรี ตบล็อกมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 เซ็นติเมตร
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกมวลเบาที่ผลิตจากเถ้าแกลบภายใต้ตราสิ นค้า “T.J. Eco Block”
เป็ นคอนกรี ต บล็ อ กมวลเบาที่ น าเถ้า แกลบซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จ ากการผลิ ต กระแสไฟฟ้ าจาก
โรงไฟฟ้ าชี วมวล นามาแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ เนื่ องจากมี คุณสมบัติเด่ นหลายประการ ได้แก่ มี
น้ า หนัก เบา ก่ อ สร้ า งได้เ ร็ ว เป็ นฉนวนกัน ความร้ อ นและเสี ย งได้ดี ท าให้ ช่ ว ยประหยัดการใช้
พลังงานในอาคารได้เป็ นอย่างดี สามารถทนต่อเพลิ งไหม้ที่อุณหภูมิสูง กันไฟได้นานกว่าผนังอิฐ
มอญและคอนกรี ตบล็อกทัว่ ไปได้ 2-4 เท่า และในปั จจุบนั เทรนด์ของโลกหันมาให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาพลังงานสะอาดอีกทั้งการรักษาสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ คอนกรี ตบล็อกมวลเบา
ทามาจากปูนซี เมนต์พอร์ ตแลนด์ ผสมกับทราย และน้ าในอัตราส่ วนที่เหมาะสม ใช้เทคนิ คการเติม
สารเคมีให้คอนกรี ตพองฟู ซึ่ งเป็ นส่ วนผสมของสารเคมีประเภทสารลดแรงตึงผิว เกิ ดฟองอากาศ
หรื อ รู พ รุ น ขนาดเล็ ก ตั้ง แต่ 0.1 ถึ ง 1 มิ ล ลิ เมตร กระจัด กระจายอย่า งสม่ า เสมอผสมอยู่ใ นเนื้ อ
คอนกรี ต ฟองอากาศเหล่านี้ เรี ยกว่าเซลล์อากาศ จึงทาให้มีน้ าหนักเบาและมีคุณสมบัติเป็ นฉนวน
แบบเดียวกับโฟม จึงสามารถเรี ยกได้วา่ “โฟมคอนกรี ต” หรื อ “เซลลูล่าร์ คอนกรี ต” แล้วทิ้งให้แห้ง
โดยวิธี ธรรมชาติ อาจใช้ส ารลดน้ า สารหน่ วง หรื อสารเร่ ง การแข็งตัว เพื่ อความเหมาะสมตาม
สภาวะการใช้งานร่ วมด้วยซึ่ งคอนกรี ตบล็อกมวลเบามี ลกั ษณะเป็ นก้อนสี่ เหลี่ ยม ขนาด 20x60
เซ็นติเมตร ฐาน 7.5 เซ็นติเมตร ใช้ในการก่อผนังทั้งภายในและภายนอก เป็ นผนังในการรับน้ าหนัก
และผนังปกติทวั่ ไป การก่อผนัง 1 ตารางเมตร ใช้คอนกรี ตบล็อกมวลเบาเพียง 8-9 ก้อนเท่านั้น มี
ขนาดมาตราฐานที่แน่ นอน อีกทั้งน้ าหนักของตัวคอนกรี ตบล็อกมวลเบาค่อนข้างเบากว่าอิฐมอญ
ทัว่ ไป จึงทาให้สามารถลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อีกด้วย
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ภาพ 3 แสดงคุณสมบัติของคอนกรี ตบล็อกมวลเบากับอิฐมอญ

3. ความเป็ นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค อนกรี ต บล็ อ กมวลเบาที่ ผ ลิ ต จากเถ้า แกลบเกิ ด จากการคิ ด ค้น และพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ข้ ึนโดยเน้นเรื่ องนวัตกรรมในการปรับปรุ งกระบวนการการผลิตโดยการนาเถ้าแกลบที่ได้
จากการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่เหลือทิ้งเป็ นจานวนมาก
ให้สามารถนามาพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและนามาทดแทนส่ วนผสมต่างๆ เช่ น ลดการใช้
ปูนซี เมนต์และทราย แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งคุณภาพที่ได้มาตราฐาน
3.1 ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ (Key Success Factor)
ความแข็งแรง ทนทาน ของผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกมวลเบามีคุณสมบัติเด่นหลายประการ
เช่น มีความแข็งแรงเนื่องจากมีส่วนผสมของปูนซี เมนต์เป็ นวัตถุดิบส่ วนผสมหลัก การก่อฉาบใช้ได้
กับปูนธรรมดาทัว่ ไป เป็ นฉนวนกันความร้อน กันเสี ยง กันไฟได้เป็ นอย่างดี น้ าหนักเบา จึงสามารถ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ดังตารางเปรี ยบเทียบลักษณะคุ ณสมบัติระหว่างคอนกรี ตบล็อกมวลเบากับอิฐ
มอญทัว่ ไป
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4. การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
4.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมปัจจัยภายนอก ด้ วย PESTEL
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL Model มีปัจจัยหลาย อย่างที่ลว้ นแต่เอื้อต่อการ
ท าธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมการผลิ ตอิ ฐมวลเบาของเราทั้ง สิ้ นโดยเฉพาะปั จจัย นโยบายการเมื องที่ มี
นโยบายมาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ที่สนับสนุ นอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยตรงในขณะนี้
ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ งถือว่าเป็ นแนวโน้มทางบวกต่ออุตสาหกรรม
การผลิตอิฐบ็อกมวลเบาทั้งสิ้ น
4.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม โดยใช้ Five Force
การวิเคราะห์ ค่ ู แข่ ง การวิเคราะห์เกี่ ยวกับคู่แข่งขันทั้งหมดที่มีอยู่ในธุ รกิ จเดี ยวกันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ กาลังการผลิ ต เงิ นทุน ส่ วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน รวมถึ ง
สภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันในปี 2556 จากสถานการณ์ในปั จจุบนั ของธุ รกิจพบว่า
ตลาดของวัสดุก่อผนังรวมทุกชนิดมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท และจากการสนับสนุนนโยบายของ
รั ฐบาลมี ส่วนช่ วยในการขยายตัวของอุ ตสาหกรรมก่ อสร้ าง ซึ่ งจากการขยายตัวของตลาดทาให้
ธุ รกิ จก่อสร้ างเร่ งกาลังการผลิ ตเพื่อผลิตสิ นค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยปั จจุบนั
ธุ รกิจก่อสร้างมีผผู ้ ลิตและจาหน่ายอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เช่น Q-CON ตราเพชร ECO-Block SMART
เป็ นต้น ซึ่ งจากการขยายตัวของตลาดทาให้มีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเมืองหลวงและตามจังหวัด
ต่างๆมีแนวโน้มการขยายตัวมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งในปั จจุ บนั คอนกรี ตมวลเบาเป็ นวัสดุ ก่อสร้ างที่ ได้รับ
ความนิ ยมเพิ่มสู งขึ้น เป็ นผลมาจากการศึกษาข้อมูล ความรู้ และทราบถึงประโยชน์ของคอนกรี ต
มวลเบา เช่น ความแข็งแรงคงทน ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เป็ นต้น ทาให้ความ
ต้องการใช้คอนกรี ตมวลเบามีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อานาจการต่ อรองของ Supplier ในการผลิ ตคอนกรี ตบล็อกมวลเบานั้น มีส่วนผสมหลัก
คือ ปูนซี เมนต์ ซึ่ งวัตถุดิบหลักนั้นสามารถหาซื้ อได้จากผูจ้ าหน่ ายทัว่ ไปในท้องตลาด หาซื้ อได้ง่าย
เนื่ องจากทางผูจ้ าหน่ ายก็ตอ้ งการที่จะจาหน่ายสิ นค้าด้วยเช่ นกัน ดังนั้นจึงไม่จาเป็ นที่จะต้องกักตุน
ปูนซี เมนต์ซ่ ึ งเป็ นวัตถุ ดิบหลัก ทาให้บริ ษทั มีอานาจในการต่อรองต่อผูผ้ ลิ ตซึ่ งถื อเป็ นข้อดี ในการ
บริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังโดยไม่จาเป็ นต้องซื้ อวัตถุดิบจานวนครั้งละมากๆ หากเกิดมหันตภัยทาง
ธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี ยหายทางด้านวัตถุดิบ
อานาจต่ อรองของลูกค้ า จากการสนับสนุ นนโยบายของภาครัฐทาให้เกิดการขยายตัวของ
ธุ รกิ จก่ อสร้ างเพิ่มมากขึ้ น และในปั จจุ บนั มี คู่แข่งขันเพิ่มสู งขึ้ นด้วยเช่ นกัน ทาให้ผูบ้ ริ โภคนั้นมี
อานาจในการต่อรองมากขึ้น เห็นได้จากถ้ามีการแข่งขันในทางธุ รกิจสู งและผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกมาก
ขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งในแง่ของรายได้และส่ วนแบ่งการตลาดที่ลดลง
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ทาให้เกิ ดการปรับลดราคาของผลิ ตภัณฑ์หรื อเน้นการบริ การที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีส่วนแบ่งทางด้าน
การตลาดที่เพิม่ ขึ้น สามารถดึงลูกค้าจากคู่แข่งขันให้มาเป็ นลูกค้าของเราได้ไม่มากก็นอ้ ย
ภั ย คุ ก คามจากสิ น ค้ า ทดแทน จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน การก่ อ สร้ า งแบบเดิ ม คื อ การใช้
คอนกรี ตบล็อกมวลเบาก่อจนเป็ นผนัง หรื อการก่ออาคารแบบทัว่ ไป ซึ่ งที่ผ่านมานิ ยมใช้วิธีน้ ี เป็ น
หลักและเป็ นที่ยอมรับมาโดยตลอด เนื่องจากมีความเชื่ อมัน่ ว่าผนังคอนกรี ตนั้นมีความแข็งแรงและ
คงทน สิ นค้ามีมาตราฐานรั บรอง ซึ่ งที่ผ่านมามีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อหา
สิ นค้าทดแทนการใช้คอนกรี ตและอิฐในการก่อผนังและอาคารที่มีอยูเ่ ดิม แต่ก็ไม่เป็ นที่ยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคยังมีค่านิ ยมในการใช้รูปแบบการทางานที่เป็ นแบบเดิมมากกว่า ดังนั้น
โอกาสที่จะมีสินค้าและบริ การอื่นทดแทนจึงมีไม่มาก
ภัยคุกคามจากผู้แข่ งขันรายใหม่ จากการขยายตัวของธุ รกิจก่อสร้างนามาซึ่ งการเข้ามาของ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่น่าลงทุน เพราะอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น
และมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง การลงทุนไม่มากจนเกินไป ทาให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้ามา
เป็ นจานวนมาก และอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจได้ง่าย โดยการลงทุนของผูป้ ระกอบการ
รายใหม่จะเป็ นรายเล็กถึงขนาดกลาง เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มากซึ่ งสลับกับผูป้ ระกอบการรายเดิม
ที่เริ่ มปิ ดตัวลง เนื่องจากมีส่วนแบ่งด้านการตลาดที่มากขึ้น ทาให้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลดลง นามา
ซึ่ งรายได้ที่ลดลงและการขาดทุนที่เพิ่มสู งขึ้น
4.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
• ที่ต้ งั ของโรงงานอยูใ่ กล้กบั แหล่งวัตถุดิบ
• ลดค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบ ในการนาเถ้าแกลบมาใช้เป็ นส่ วนผสม
• ขั้นตอนในการผลิตที่ไม่ซบั ซ้อน
• ใช้แรงงานในการผลิตไม่มาก
• แหล่งวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการ
• ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการใช้งานและติดตั้ง
จุดอ่อน (Weakness)
•
•
•
•
•

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งค่อนข้างสู ง
สามารถลอกเลียนแบบในการผลิตได้ง่าย
แรงงานขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
สิ นค้าแตกหักได้ง่ายขณะขนส่ ง
ใช้พ้นื ที่ในการผลิตค่อนข้างมาก
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• ใช้ระยะเวลานานในการเซ็ทตัวของผลิตภัณฑ์
โอกาส (Opportunity)
• สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้วตั ถุดิบที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
• การเพิ่มขึ้นของความต้องการด้านที่อยูอ่ าศัย
• การส่ งเสริ มนโยบายของภาครัฐมีส่วนช่วยการเจริ ญเติบโตของสังคม เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
อุปสรรค์ (Threat)
• การแข่งขันทางการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
• ความผันผวนของต้นทุน ทั้งการปรับขึ้นของค่าแรงและราคาของวัตถุดิบที่เริ่ มสู งขึ้น
• ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค และความเชื่อมัน่ ของสิ นค้า
• สภาวะเศรษฐกิจของโลกที่อยูใ่ นช่วงชะลอตัว
• ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมหรื อคาดคะเนได้

5. การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
5.1 การกาหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market)
แบ่งกลุ่มตลาดเป้ าหมายเป็ นแบบผูป้ ระกอบการกับผูป้ ระกอบการ (Business to Business –
B2B) เนื่องจากเป็ นธุ รกิจกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) เน้นการจาหน่ายสิ นค้าในปริ มาณมาก คุณภาพ
ที่มีมาตราฐาน และราคาที่ต่ ากว่าราคาท้องตลาด กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักคือ กลุ่มบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้าง กลุ่มประเภทโรงงาน กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ ระหว่างธุ รกิจกับธุ รกิจ เนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้งานเฉพาะกลุ่ม และส่ วนใหญ่จะสั่งซื้ อจานวนครั้งละมากๆ ซึ่ งเป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างได้จานวนหนึ่ง อีกทั้งยังมีการใช้งานที่ง่าย รวดเร็ ว และมีคุณสมบัติที่ดีกว่าอิฐบล็อกทัว่ ไป
5.2 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด
จะใช้กลยุทธ์ 4P ในการทาการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้แทนการใช้งานแบบเดิม (อิฐมอญ) ซึ่ งถ้า
เปรี ยบเทียบการก่อสร้างอาคารนั้น ราคาที่ใช้ในการก่อสร้างระหว่างอิฐมอญแบบเดิมกับคอนกรี ต
บล็อกมวลเบานั้น ราคารวมไม่ต่างกันแต่แตกต่างกันที่คุณสมบัติ ซึ่ งคุณสมบัติของคอนกรี ตบล็อก
มวลเบานั้นมีคุณสมบัติที่ดีกว่าอิฐมอญทัว่ ไป
 กลยุทธ์ ด้านราคา ในการกาหนดราคานั้นพิจารณาจากคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ โดย
กาหนดราคาให้อยู่ในระดับถู กกว่าหรื อใกล้เคี ยงกับคู่แข่งทางการตลาด ราคาอยู่ที่ก้อนละ 17.50
บาท ซึ่ งหากกาหนดราคาที่ต่าเกินไปอาจทาใหผูบ้ ริ โภคไม่เชื่ อใจ ไม่ไว้ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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ซึ่ งในการกาหนดราคานั้นต้องคานึ งถึงการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคา
ผลิตภัณฑ์น้ นั หรื อไม่ อีกทั้งยังต้องคานึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
 กลยุทธ์ ช่ องทางการจั ดจ าหน่ า ย โครงสร้ า งของช่ องทางรวมถึ งการขนส่ ง การ
คลัง สิ นค้า และการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้า คงคลัง ดัง นั้น ในการจัด การช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยของ
ผลิตภัณฑ์เลือกใช้การจัดจาหน่ายหน้าร้าน เนื่องจากไม่เสี ยส่ วนต่างทางการค้าผ่านคนกลางทาให้ได้
กาไรมากกว่าการขายผ่านคนกลาง ในการกาหนดช่ องทางกาจัดจาหน่ ายนั้นต้องคานึ งถึ งค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ ง ด้วยเช่นกัน
 กลยุทธ์ การส่ งเสริ มการตลาด ในการส่ งเสริ มการตลาดนั้น เนื่ องจากบริ ษทั ยังไม่
เป็ นที่รู้จกั ในตลาด จึงต้องมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู ้ โดยให้ความรู ้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความตระหนักในตัวแบรนด์ กระตุน้ ให้เกิ ดการทดลองใช้และบอกต่อจึงใช้เครื่ องมือการส่ งเสริ ม
การตลาดต่างๆ โดยใช้วิธีการส่ งเสริ มการขายในการเพิ่มอัตราการซื้ อในช่ วงต้นเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั
โดยให้ฝ่ายขายและฝ่ ายการตลาดนาเสนอตัวผลิตภัณฑ์ตามองค์กรและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมก่อสร้างและร้านค้าวัสดุก่อสร้างทัว่ ไปในเขตพื้นที่ภาคกลาง

6. แผนการผลิต
6.1 กระบวนการผลิต
โดยมีข้ นั ตอนและกระบวนการผลิตแสดงได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพ 4 ขั้นตอนการผลิตคอนกรี ตบล็อกมวลเบา
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6.2 ข้ อบังคับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ดาเนินการขอจดทะเบียนบริ ษทั จากกระทรวงพาณิ ชย์และจดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อทาการประกอบกิจการสาหรับอุตสาหกรรมรายสาขาของโรงงานในลาดับที่ 34(1)
ซึ่ งประกอบกิจการแปรรู ป โดยทางบริ ษทั ยังมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม มอก. 2601 –
2556 ชนิด C12 ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคอนกรี ตบล็อกมวลเบา
ผลการทดสอบคอนกรี ตมวลเบา
ชนิดของ
คอนกรี ตบล็อกมวล
เบา

ความหนาแน่นเชิง
ปริ มาตรในสภาพแห้ง
เฉลี่ย (kg/m3)

ความต้านแรงอัด
ไม่นอ้ ยกว่า
(kg/cm2)

อัตราการดูดซึ มน้ า
ไม่มากกว่า (%,
เศษส่ วนโดยมวล)

C 12
T.J. Eco Block

1001 - 1200
1071

25.5
68.86

23
34.15

7. แผนการจัดการองค์ กร
ความต้องการที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นผูน้ าในธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมในประเทศ อีกทั้งเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญเพื่อให้องค์กรมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะนาพาองค์กรสู่ ความเป็ นผูน้ าในธุ รกิจ รับผิดชอบต่อชุ มชน
สังคม และสามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับ โดยผังโครงสร้างองค์กร แสดงดังภาพ

ภาพ โครงสร้างองค์กร (Organization-Chart)
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8. แผนการเงิน
นโยบายแหล่งเงิ นทุนและแผนการเงิ น จากการประเมินเงิ นลงทุนเริ่ มต้นของโครงการต้องใช้
เงินลงทุนจานวนทั้งหมดประมาณ 12,500,000 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 125,000 หุ ้น ราคาหุ ้น
ละ 100 บาท มีจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด 5 คน โดยเป็ นไม่มีการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน โครงสร้างการ
ใช้เงิน
ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน บริ ษทั ฯ มีระยะคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 2 ปี 3
เดือน 9 วัน โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ13,219,613 บาท อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (IRR) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 42.98%
คาสาคัญ : (1) คอนกรี ตบล็อกมวลเบาที่ผลิตจากเถ้าแกลบ (2) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
วัสดุก่อสร้าง (3) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนกรี ตบล็อกมวลเบา
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