นวัตกรรมฝ้ าเพดานขึงตึง ( Stretch Ceiling Innovation )
วีระพล รอดเปี ย
บทคัดย่ อ

ผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานยิปซัมที่กาลังใช้กนั อย่างแผ่หลายในบ้านและอาคารทัว่ ไปในปัจจุบนั ทา
ให้การผลิตแร่ ยปิ ซัมเพื่อมาทาฝ้ ามีจานวนมากในแต่ละปี ประกอบกับแร่ ยปิ ซัมในอนาคตอาจจะ
หมดไปได้ในที่สุด บริ ษทั ฯ จึงมองเห็นที่จะหาวัสดุมาทดแทนการทางานของฝ้ าเพดานที่ใช้ยปิ ซัม
ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั แองกรท ร่า จากัด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนวัสดุฝ้าเพดานยิปซัมใน
ประเทป ด้วยคุณสมบัติเป็ นฝ้ าเพดานที่ติดตั้งได้รวดเร็ว ไร้ฝนและกลิ
ุ่
่นสี หลังติดตั้งแล้วเสร็จ การ
วัดขนาดเพื่อทาการ เป็ นวัสดุพีวซี ีสังเคราะห์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถนามารี ไซเคิลได้
การแบ่งส่ วนตลาดของผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน แองกรท ร่า นั้น จะแบ่งตามมทลค่าของงานก่อสร้าง
โดยมุ่งเน้นตลาดกลุ่มเล็ก (Niche marketing) ที่ผซท ้ ้ือมีกาลังการซื้อในระดับดี-ดีมาก ในระดับราคา 3
ล้านบาทขึ้นไป คนกลุ่มนี้จะมีกาลังซื้อสท งและ lifestyle ใหม่ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่
ตลาดใหม่ ที่ในประเทปยังไม่มี เป็ นการพลิกโฉมตลาดวัสดุ มีความเป็ นไปได้วา่ ขนาดของตลาดจะ
ขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต
บริ ษทั ใช้กลยุทร์การสร้างความแตกต่าง ในการแข่งขันกับผทป้ ระกอบการรายอื่นๆโดยใช้
การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์รวมทั้งการสร้างภาพพจน์ของ
สิ นค้าที่เหนือกว่าคท่แข่งจุดประส่ งเพื่อเป็ นการสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้ากับโอกาสทางรุรกิจจาก
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตของฝ้ าเพดาน โดยมีทีมผทบ้ ริ หาร ซึ่งมีประสบการณ์หลากหลายด้าน ด้าน
วิปวกรรมก่อสร้าง การตลาดการขาย บัญชี เพื่อที่จะนาพาองค์กรไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้

แผนด้านการเงินและการลงทุน บริ ษทั เป็ นลักษณะรุ รกิจร่ วมทุน โดยประกอบด้วยเงินลงทุน
จานวนทั้งหมดประมาณ 6,880,000 บาท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของผทถ้ ือหุน้ 3,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้
สามัญจานวน 30,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 100 บาท มีจานวนผทถ้ ือหุน้ ทั้งหมด 7 คน
เป็ นเงินกทย้ มื จาก รนาคารกรุ งไทย จานวน 3,200,000 บาทระยะเวลากท้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย
เงินกทข้ ้ นั ต่าบวกหนึ่ง [(Minimum Loan Rate: MLR)+2] คือ (6.525+2) เท่ากับ8.525 ต่อปี ให้มีการ
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน
สาหรับความเป็ นไปได้ของแผนรุ รกิจนี้หากแผนการผลิตเป็ นไปตามที่คาดการณ์กิจการจะ
สามารถสร้างผลตอบแทนขั้นต่าในโครงการนี้ IRR=65.32% มากกว่าต้นทุนถัว่ เฉลี่ยของโครงการ
WACC=15% และสามารถคืนทุน Payback Period: PB=2.8 ปี โดยกิจการสามารถให้ค่าNPV=
4,974,225.06 เป็ นบวก หมายถึง ผลประโยชน์ในอนาคตคิดมทลค่าปั จจุบนั แล้ว มีค่ามากว่าเงินลงทุน
นั้นคือโครงการนี้ได้รับผลตอบแทนคุม้ กับการลงทุน
คาสาคัญ: ฝ้ าเพดานยืด, ฝ้ ารับแรงดึง, Stretch Ceiling
1. บทนา
ในปั จจุบนั วัสดุที่นามาใช้ทาฝ้ าเพดานมีหลายชนิ ด แต่ละชนิ ดก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไป
เช่ น ฝ้ าเพดานที่ทาด้วยไม้มีความแข็งแรงทนทาน สวยงามแบบรรรมชาติ แต่หายาก ราคาแพง ติด
ไฟง่าย มีปัญหาเรื่ องปลวกและบิดงอง่ายถ้าคุณภาพไม่ดีพอ ฝ้ าที่ทามาจากกระเบื้องแผ่นเรี ยบทนน้ า
และความชื้นได้ดีแต่แตกง่ายและเมื่อแตกแล้วไม่สามารถซ่ อมเฉพาะจุดได้ ต้องเปลี่ยนใหม่ท้ งั แผ่น
ฝ้ าอลทมิเนี ยมมีน้ าหนักเบา ทนน้ าและความชื้ นได้ดี แต่ราคาแพงและกันความร้อนไม่ได้ ฝ้ ายิปซัม
บอร์ดน้ าหนักเบา ทนไฟ สามารถฉาบปิ ดรอยต่อได้ แต่ไม่ทนน้ า สาหรับการสร้างบ้านพักอาปัยใน
ปั จจุบนั นิ ยมใช้แผ่นยิปซัมบอร์ ดทาฝ้ าเพดาน ข้อควรระวังอย่างหนึ่ งในการติดตั้งฝ้ าเพดานยิปซัม
บอร์ดก็คือหากช่างฝี มือไม่ดีพอหรื อทาแผ่นฝ้ าเป็ นพื้นที่กว้างหรื อยาวมากแผ่นฝ้ าจะแอ่นและทาให้
เรี ยบได้ยาก เมื่อแสงไฟส่ องจะเห็นเป็ นลอนและคลื่นได้ชดั เจน

ผลิตภัณฑ์ Angular เน้นความใหม่ที่แตกต่างจากฝ้ าเพดานทัว่ ไปในท้องตลาด มีน้ าหนักเบา
การติดตั้งที่แปลกกว่าฝ้ าเพดานทัว่ ไป
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รท ปแบบตัวยึด

ความยาว

น้ าหนัก

Aluminium

2.5 , 3 เมตร

0.235/ml

ตราผลิตภัณฑ์ (Brand Name)
ทางบริ ษทั เลื อกที่ จะวางตาแหน่ งข้อเสนอทางการตลาดเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายจดจาความ
แตกต่ างและภาพพจน์ของข้อเสนอของบริ ษทั โดยกาหนดตาแหน่ งเป็ นบริ ษทั ที่ นาเสนอ “ ฝ้ า
คุณภาพดี สร้างความแปลกใหม่ ” ภาพสื่ อถึงการกาหนดตาแหน่งตราสิ นค้า
ภาพ 1 ตราสิ นค้า (Angular)

ภาพ 2 รท ปแบบของรุรกิจ (Business Model)

3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
ความใหม่ )New(
วัสดุ ที่น ามาใช้ทาฝ้ าเพดานมี หลายชนิ ด แต่ ละชนิ ดก็มี จุดเด่ น จุ ดด้อยต่ างกันไป เช่ น ฝ้ า
เพดานที่ทาด้วยไม้มีความแข็งแรงทนทาน สวยงามแบบรรรมชาติ แต่หายาก ราคาแพง ติดไฟง่าย มี
ปั ญหาเรื่ องปลวกและบิ ดงอง่ายถ้าคุ ณภาพไม่ ดีพอ ฝ้ าที่ ทามาจากกระเบื้ องแผ่นเรี ยบทนน้ าและ
ความชื้นได้ดีแต่แตกง่ายและเมื่อแตกแล้วไม่สามารถซ่ อมเฉพาะจุดได้ ต้องเปลี่ยนใหม่ท้ งั แผ่น ฝ้ า
อลทมิเนี ยมมี น้ าหนักเบา ทนน้ าและความชื้ นได้ดี แต่ราคาแพงและกันความร้อนไม่ได้ ฝ้ ายิปซัม
บอร์ดน้ าหนักเบา ทนไฟ สามารถฉาบปิ ดรอยต่อได้ แต่ไม่ทนน้ า สาหรับการสร้างบ้านพักอาปัยใน
ปั จจุบนั นิ ยมใช้แผ่นยิปซัมบอร์ ดทาฝ้ าเพดาน ข้อควรระวังอย่างหนึ่ งในการติดตั้งฝ้ าเพดานยิปซัม
บอร์ดก็คือหากช่างฝี มือไม่ดีพอหรื อทาแผ่นฝ้ าเป็ นพื้นที่กว้างหรื อยาวมากแผ่นฝ้ าจะแอ่นและทาให้
เรี ยบได้ยาก เมื่อแสงไฟส่ องจะเห็นเป็ นลอนและคลื่นได้ชดั เจน
ผลิตภัณฑ์ Angular เน้นความใหม่ที่แตกต่างจากฝ้ าเพดานทัว่ ไปในท้องตลาด มีน้ าหนักเบา
การติดตั้งที่แปลกกว่าฝ้ าเพดานทัว่ ไป

การแก้ไขปัญหา (Solve Problem)
เปษวัส ดุ ก่ อ สร้ า งสามารถเกิ ด ได้ใ นทุ ก ขั้น ตอนหากขาดทัก ษะและความเอาใจใส่ ต่ อ
รายละเอียดการทางานที่เพียงพอ การเกิดขยะในช่ วงของการก่อสร้างส่ วนใหญ่ นั้นมีสาเหตุจาก
ขั้นตอนการเตรี ยมงานก่อนการก่อสร้าง ทั้งสิ้ น อย่างไรก็ตาม ยังมีสาเหตุอื่นๆ ซึ่ งทา ให้เกิดขยะใน
ขั้นตอนการก่อสร้าง เช่น การสั่งซื้ อวัสดุมากเกินไป การ จัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุที่ไม่เหมาะสม
กระบวนการทางาน ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั แองกรท ร่า จากัด เป็ นผลิตภัณฑ์ช่วยในการลดขั้นตอน
ต่ างๆในการก่ อสร้ าง อี กทั้งยังไม่ มีเปษวัสดุ เหลื อหน้างาน เพราะวัสดุ สั่งผลิ ตขนาดเท่ าพื้นที่ ฝ้ า
เพดาน
4. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ( Industry Environment Analysis)
การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม (Five Force Model)
ยุทรวิรีการแข่งขันทางรุ รกิจ (Porter’s Five Forces) ซึ่ งเป็ นแนวคิดของปรมาจารย์ดา้ นการ
บริ หารและเปรษฐปาสตร์ ท่านหนึ่ง คือ Michael E.Porter ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ อยท่ Harvard Business
School แนวคิดนี้ได้กล่าวถึง ปั จจัย 5 อย่างที่มีอิทริ พลต่ออย่างมากในการสร้างภาวะกดดัน ทางการ
แข่งขันตอทุกองค์กรทางรุรกิจ และปัจจัยทัง 5 นี้คือ
การเข้ ามาของผู้เล่นรายใหม่ (Potential Entrants)
การเข้ามาของผทผ้ ลิตและจาหน่ ายฝ้ าเพดาน PVC ใหม่ทาได้ง่าย เนื่ องจากความง่ายในการ
เข้าถึงวัตถุดิบประเทปไทยมี ผทผ้ ลิต PVC มากมาย แนวโน้มของผทผ้ ลิตรายใหม่จึงมักจะเป็ นผทท้ ี่ มี
วัตถุ ดิบอยท่แล้วและสนใจที่ จะเพิ่มคุ ณค่ าให้กบั วัตถุดิบที่ตนมีอยท่ภายในอุ ตสาหกรรมของตนเอง
โอกาสการเข้ามาในตลาดของผทเ้ ล่นรายใหม่จึงมีมากและมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้น
คู่แข่ งในธุรกิจเดียวกัน (Industry Competitors)

ปั จจุบนั ฝ้ าเพดาน PVC มีผจท ้ าหน่ ายอยท่ 2 บริ ษทั ในประเทปฝรั่งเปส และมีผแท ้ ทนจาหน่ายใน
บางประเทป ส่ วนในประเทปไทยยังไม่มีการนาเข้าวัสดุน้ ี เนื่องจากการนาเข้าทาให้วสั ดุมีราคาแพง
กว่าฝ้ าทัว่ ไปถึง 5 เท่า โดยที่คท่แข่งต่างประเทปเจ้าหลักๆมีดงั นี้
บริ ษทั barrisol (www.barrisol.com ),บริ ษทั extenzo (www.extenzo.comประเทปฝรั่งเปส )
สิ นค้ าทดแทน (Substitutes)
สิ่ งที่อุตสาหกรรมฝ้ าเพดานยิปซัมในประเทปไทยอยากให้เชื่ อคือผลิตภัณฑ์ยิปซัมสามารถ
นากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ความจริ งแล้วยิปซัมนามาใช้ใหม่ได้ยาก สาหรับสังคมยุคใหม่จาเป็ นต้องใช้
สิ่ ง ใหม่ ม าทดแทน ซึ่ ง ในประเทปไทยมี ก ารใช้พ ลาสติ ก พี วีซี ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ทั้ง นี้ ไม่ ใ ช้เ พราะ
ผลิตภัณฑ์น้ นั มีคุณภาพมากกว่าแต่มนั สามารถใช้ทดแทนวัสดุที่เราเคยใช้ในราคาที่ถทกกว่าเท่านั้น
ในอนาคตสิ นค้าที่ทดแทนวัสดุ PVC การใช้งานพีวซี ีไม่ได้มีเพียงเฉพาะในงานที่เห็นได้อย่างชัดเจน
อย่างบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อสิ นค้าบริ โภค ยังมีการใช้ที่เห็นได้ยากอย่างในภาคก่อสร้าง อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และการแพทย์ ซึ่ งการใช้ในงานเหล่านี้พีวีซีจะคงทนถึง 10 ถึง 20 ปี ก่อนที่จะหมดอายุใช้งาน
กลายเป็ นขยะ ในภาคก่อสร้าง พีวีซีใช้ทาผลิตภัณฑ์อย่างรางน้ า ท่อน้ า พื้น กรอบ กรุ ประตทหน้าต่าง
และกรอบหน้าต่าง และเนื่ องจากพีวีซีมีคุณสมบัติไม่คงตัวกลางรังสี อุลตราไวโอเล็ตจากแสงแดด
ทาให้ตอ้ งมีการเติมสารเพิ่มความคงตัว )Stabilisers) ซึ่ งส่ วนใหญ่มีแคดเมียมเป็ นส่ วนผสม ต่างจาก
สิ นค้าอายุส้ ัน ผลกระทบจากการใช้พีวีซีในสิ นค้าอายุยนื จึงยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน เนื่องจากต้อง
ใช้เวลานานกว่าจะพิสทจน์ได้ชดั
อานาจการต่ อรองของผู้ซื้อ )Buyer)
เนื่องจากที่จดั จาหน่ายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในประเทปมีนอ้ ยทาให้ลทกค้ามีอานาจ
ต่อรองน้อยและไม่สามารถซื้ อตามร้านค้าได้ปกติ ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะต้องขายสิ นค้าราคาสท งกว่า
คท่แข่งในผลิตภัณฑ์ที่อยทใ่ นตลาดรุรกิจเดียวกัน
อานาจการต่ อรองของผู้ขาย(Supplier)

บริ ษทั ผทผ้ ลิตวัสดุพีวีซีให้กบั บริ ษทั นั้นมีมากหลายบริ ษทั ที่สามารถผลิตให้ได้ ทาให้บริ ษทั มี
อานาจต่อรองได้ดี และเนื่องจากยอดขายในประเทปมีโอกาสสท งขึ้น ทาให้สามารถต่อรองกับผทผ้ ลิต
ได้
ภัยคุกคามผู้ขาย )Supplier(
ทางบริ ษทั แองกรท ร่า จากัด ได้จา้ ง Supplier ให้ทาการผลิตฝ้ าเพดาน การที่ Supplier จะทาการ
ผลิ ตฝ้ านั้นทาได้ง่ายเพราะมี วตั ถุ ดิบในการผลิ ตอยท่แล้ว จึ งมี อานาจต่ อรองสท ง เพราะหากโรงงาน
อุตสาหกรรมยกเลิก การขายทางบริ ษทั จะเสี ยหายมากจึงต้องดาเนินการทาสัญญาเพื่อลดอานาจการ
ต่อรองลง
การวิเคราะห์จุดแข็ง )S( และจุดอ่อน (W)
จุดแข็ง (Strength)
S1:บริ ษทั มีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวใน
การให้บริ การสท ง
S2:รท ปแบบและเทคนิ คการติดตั้งฝ้ าเพดาน
เป็ นรท ปแบบเฉพาะของบริ ษทั
S3:บริ ษั ท มี ที่ ออกแบบและติ ดตั้ งที่ มี
ประสบการณ์และชานาญในการทางาน
S4:ผทบ้ ริ หารมีแนวคิดการปฏิรทปองค์กรให้
มี ค วามทัน สมัย ยืด หยุ่น พร้ อมรั บการ
เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนถ่ายไปสท่ ผทบ้ ริ หาร
รุ่ นใหม่ในอนาคต
การวิเคราะห์โอกาส(O) และอุปสรรค์ (T)
โอกาส (Opportunity)
O1:อั ต รา กา รเ จริ ญ เติ บโ ตเปร ษฐ กิ จ

จุดอ่อน (Weakness)
W1:บริ ษทั มีขนาดเล็ก และยังไม่เป็ นที่รท้จกั
W2:บริ ษทั ใหม่หาผทร้ ่ วมลงทุนได้ยาก
W3:ต้น ทุ น ของสิ น ค้า ราคาสท ง เนื่ อ งจาก
ค่าแรงสท ง
W4:อานาจในการต่อรองผทผ้ ลิตมีนอ้ ย
W5:บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการดทแลบุคลากร
สท ง

อุปสรรค์ (Threat)
T1:ปั ญหาการขา ดแ คลนแ รงงา นใ น

ภายในประเทปสท ง
O2:การที่ ส ถาบั น การเงิ น ปล่ อ ยกท้ ด้ า น
อสังหาริ มทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยเงินกทท้ ี่ต่า
ทาให้มีการกระตุน้ การใช้บริ การ
O3:ความจาเป็ นใช้บริ การซ่ อมแซมอาคาร
สถานที่มีอยทอ่ ย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมก่อสร้าง
T2:ราคาของวัต ถุ ดิ บ ของวัส ดุ ก่ อ สร้ า งที่
สท งขึ้น
T3:ช่างฝี มือมีนอ้ ยในอุตสาหกรรมนี้ ทาให้
มีอานาจในการต่อรองกับผทป้ ระกอบการสท ง
T4:เปรษฐกิจถดถอย

5.แผนเชิงกลยุทธ์
จากที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทางการตลาด จึงได้กาหนดกลยุทร์ในแต่ละองค์ประกอบให้มี
การวางแผนกลยุทร์ในการดาเนินงานเพื่อเดินไปสท่ ความสาเร็จตามเป้ าหมาย
กลยุทธ์ ระดับองค์ กร Corporate Strategy
บริ ษทั เลือกที่จะใช้กลยุทร์การขยายตัว ที่มุ่งเน้นการขยายตัวของยอดขาย เนื่ องจากตลาด
สิ นค้าทดแทนยังมีความต้องการมากเนื่องจาก คนทัว่ โลกให้ความสาคัญต่อกระแสสิ่ งแวดล้อมเป็ น
สาคัญ ซึ่งสามารถแบ่งกลยุทร์การกระจายรุรกิจ แบบเกาะกลุ่มได้เป็ นสองส่ วนดังนี้
กลยุทธ์ เจาะตลาด (Market Penetration)
นาเสนอสิ นค้าไปสท่ กลุ่มลทกค้าเป้ าหมายใหม่ที่ยงั ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โดยการให้
ความเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และทาการส่ งเสริ มไปยังกลุ่มเป้ าหมายอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
ทาการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คือคิดพื้นผิวฝ้ าเพดานใหม่ๆ เพิ่มการออกแบบและความสวยงาม
ของฝ้ าเพดาน ให้มีลทกเล่นมากยิง่ ขึ้น ตลอดจนพัฒนาขั้นตอนการติดตั้งให้รวดเร็วขึ้นไปอีก
กลยุทธ์ สร้ างความแตกต่ าง (Differentiation Strategy)
นาเสนอสิ นค้าที่มีความแตกต่างด้วยนวัตกรรม ของเทคโนโลยีสีของตัวพีวีซีที่ใส่ เข้าไปซึ่ งมี
ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดคือ ไม่มีการซีดจาง มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถ
นามารี ไซเคิลได้

กลยุทธ์ ม่ งุ เน้ นลูกค้ าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy)
องค์กรเลือกให้ความสนใจตลาด เฉพาะ Niche Market
โดยที่บริ ษทั วางกลยุทร์มุ่งเน้นลทกค้าเฉพาะส่ วนอยท่บนพื้นฐานของการเลือกขอบเขตการ
แข่งขันแบบแคบภายในอุตสาหกรรม เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการให้แก่ลทกค้าเฉพาะเจาะจง
เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1.บริ ษทั สามารถรท ้จกั ตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เป็ นอย่างดี
2.บริ ษทั สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
3.บริ ษทั สามารถตอบสนองความต้องการของลทกค้าได้อย่างมีประสิ ทริ ภาพและสามารถที่จะ
พัฒนาให้ลทกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าได้อย่างเข้มแข็งตามลาดับ
4.บริ ษทั สามารถครอบครองตลาดขนาดเล็กที่มีความเฉพาะเจาะจงซึ่ งคท่ แข่งที่ ขายสิ นค้า
ให้แก่ตลาดแบบกว้างไม่สามารถทาได้
6. แผนผังองค์ กร
การวางโครงสร้างในลักษณะ โครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ Functional Organization โดย
องค์กรจะแบ่งภารกิจทั้งหมด ให้เป็ นภารกิจย่อยและรวบรวมความหลากหลายที่มีความสัมพันร์กนั
ให้เป็ นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทริภาพการทางานเป็ นทีมและจัดสายการบังคับบัญชาที่เอื้อ
ต่อการติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ วทั้งบริ ษทั ทาให้สามารถสร้างวัฒนรรรมองค์กรรวมถึงการ
บริ หารจัดการได้อย่างคล่องตัว
โครงสร้างองค์กรแบบจัดการตามหน้าที่น้ นั จึงแสดงได้ดงั นี้
กรรมการผู้จดั การ

ผู้จดั การโครงการ

ฝ่ ายบัญชี/

ฝ่ ายขาย/

ฝ่ ายออกแบบ/

ฝ่ าย

ฝ่ าย

การเง้ก

การตาา

ต้ดตังิ

ธุรการ

บุคคา

ด

7. แผนการเงิน
จากการประเมินเงินลงทุนเริ่ มต้นของโครงการต้องใช้เงินลงทุนจานวนทั้งหมดประมาณ
6,880,000 บาท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของบริ ษทั 3,000,000 บาท อีกส่ วนบริ ษทั ได้กยท้ มื จาก บมจ .
รนาคารกรุ งไทย จานวน 3,880,000 บาทระยะเวลากท้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกทข้ ้ นั ต่าบวกสอง
[(Minimum Loan Rate: MLR)+2] คือ (6.525+2) เท่ากับ 8.525%ต่อปี ให้มีการชาระคืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน โดยใช้ที่ดินและอาคารสานักงาน และกรรมการบริ ษทั ค้ าประเงินกทก้ บั
รนาคาร
สาหรับความเป็ นไปได้ของแผนรุ รกิจนี้หากแผนการผลิตเป็ นไปตามที่คาดการณ์กิจการจะ
สามารถสร้างผลตอบแทนขั้นต่าในโครงการนี้ IRR=65.32% มากกว่าต้นทุนถัว่ เฉลี่ยของโครงการ
WACC=15% และสามารถคืนทุน Payback Period: PB=2.8 ปี โดยกิจการสามารถให้ค่าNPV=
4,974,225.06 เป็ นบวก หมายถึง ผลประโยชน์ในอนาคตคิดมทลค่าปั จจุบนั แล้ว มีค่ามากว่าเงินลงทุน
นั้นคือโครงการนี้ได้รับผลตอบแทนคุม้ กับการลงทุน

8.สรุป
การใช้ กายุทธ์การสร้ างความแตกต่าง ใกการแข่งขักกับผู้ประกอบการรายอื่กๆโดยใช้ การ
สร้ างความแตกต่างด้ ากคุณภาพแาะความก่าเชื่อถือของผา้ตภัณฑ์รวมทังการสร้
ิ
างภาพพจก์ของ
ส้กค้ าที่เหกือกว่าคู่แข่งจุดประส่งเพื่อเป็ กการสร้ างความภักดีต่อตราส้กค้ ากับโอกาสทางธุรก้จจาก
แกวโก้ มการเจร้ญเต้บโตของฝ้าเพดากใกธุรก้จวัสดุก่อสร้ าง

