บทที่ 5
สรุปผลปฏิบัติงาน
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1สรุ ปผลโครงงาน
จากการวิ เ คราะห์ โ อกาสและความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ยู ไ นเต็ ด แสตนดาร์ ด
เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. จุ ด แข็ ง ของบริ ษ ัท คื อ มี ท่ า เรื อและโกดัง ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ทั้ง ท่ า เรื อ กรุ ง เทพ
(สมุทรปราการ) และ ท่าเรื อน้ าลึก (ชลบุรี) เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การได้ตามความสะดวกและช่วย
ประหยัดเวลาในการขนส่ งสิ นค้าหรื อการเช่ าโกดังจัดเก็บสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั ให้บริ การรับสิ นค้า
และจ่ายสิ นค้าออกอย่างรวดเร็ ว โดยบริ ษทั มีฐานะทางการเงินและมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ไม่
มีหนี้สิน ทาให้การเดินเนินธุ รกิจเป็ นไปด้วยดี
2. จุดอ่อน
จุดด้อยหรื อจุดอ่อนของธุ รกิจคือ พื้นที่พกั สิ นค้ายังไม่เพียงพอต่อปริ มาณสิ นค่าน้ าตาล
ดิ บ /เทกอง ในช่ ว งฤดู หี บ อ้อ ย เนื่ อ งจากประเทศมี ป ริ มาณน้ าตาลส่ ง ออกมากกว่ า บริ โภค
ภายในประเทศ ทาให้โกดังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และยังมีท่าเทียบเรื อที่มีขนาดไม่
เพียงพอต่อการให้บริ การในช่วงเรื อเรื อใหญ่เข้าพร้อมกัน
3. โอกาส
โอกาสของธุ รกิ จคือ เนื่ องจากปริ มาณอ้อยเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องทุ กปี ทาให้ปริ มาณน้ าตาล
เพื่อการส่ งออกสู งต่อเนื่อง โดยในช่วงนอกฤดูหีบอ้อยลูกค้ามีรายอื่นๆก็มีความต้องการนาสิ นค้าอื่น
เข้ามาใช้บ ริ การ ท่าเที ยบเรื อ และโกดังสิ นค้า เช่ น อาหารสัตว์ และสิ นค้าประเภทอื่ นๆ ถื อเป็ น
โอกาสที่ดีของธุ รกิ จ ทาให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนื อจากสิ นค้าประเภทน้ าตาล และบริ ษทั ยังข้อ
ได้เปรี ยบอีกอย่างหนึ่ งคือ มีพนั ธมิตรในการใช้ท่าเทียบเรื อข้างเคียง ในการขนถ่ายสิ นค้า ช่วงที่เรื อ
ใหญ่เข้าพร้อมกัน
4. อุปสรรค
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั เป็ นธุ รกิ จให้บริ การท่าเที ยบเรื อและโกดังเพื่อจัดเก็บและขนส่ ง
สิ นค้าประเภทน้ าตาลเป็ นหลัก ดังนั้นในช่วงปริ มาณผลผลิตเกษตร (อ้อย) ตกต่า จึงส่ งผลกระทบกับ
การให้บริ การท่าเรื อและโกดังสิ นค้า ดังนั้นการส่ งออกน้ าตาลก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน
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5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ ยงทางธุ รกิจของบริ ษทั ยูไนเต็ด แสตนดาร์ ด เทอร์ มินลั
จากัด (มหาชน) มีท้ งั ปั จจัยภายในที่ควบคุ มได้ คือ จุดอ่อน ที่สามารถหาวิธีในการแก้ไข ปรับปรุ ง
หรื อ พัฒนากลยุทธ์ให้เป็ นจุดแข็งขององค์กรได้ และปั จจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ คือ อุปสรรคที่
ต้องปรับปรุ งหรื อหาแนวทางในการป้ องกัน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
จุดอ่อน
1) พื้นที่พกั สิ นค้ายังไม่เพียงพอต่อปริ มาณสิ นค้าน้ าตาลดิบเทกอง
2) ความยาวหน้าท่าที่มีขนาดไม่พอต่อการให้บริ การในช่ วงเวลาเวลาที่เรื อใหญ่เข้าท่าเรื อ
พร้อมกัน
อุปสรรค
ในช่ วงปริ มาณผลผลิตสิ นค้าเกษตรตกต่า (อ้อย) ก็ส่งผลกระทบกับการให้บริ การท่าเทียบ
เรื อและโกดังสิ นค้า
5.1.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับสถานประกอบการ
ผูว้ จิ ยั ขอให้ขอ้ เสนอแนะสถานประกอบการเพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดการปั ญหาและหา
แนวทางป้ องกันอุปสรรคดังนี้
1) บริ ษทั ควรเช่ าโกดังเพิ่มขึ้ นจากเดิ มเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั และแก้ปัญหาพื้นที่
จัดเก็บที่ไม่เพียงพอ
2) ช่วงที่เรื อใหญ่เข้าพร้อมกัน ควรใช้บริ การท่าเทียบเรื อข้างเคียงในการขนถ่ายสิ นค้าได้
เพื่อลดปั ญหาเรื อที่จะเข้ามาพร้อมกัน
3) ในช่ วงปริ มาณผลผลิตสิ นค้าเกษตรตกต่า (อ้อย) ส่ งผลกระทบกับการให้บริ การท่า
เทียบเรื อและโกดังสิ นค้า ดังนั้นบริ ษทั ควรเปิ ดโอกาสให้ธุรกิจอื่นเช่าโกดังในช่วงเวลาดังกล่าว โดย
เน้นการเช่าโกดังในระยะสั้น และให้บริ การใช้ท่าเทียบเรื อของบริ ษทั ในการขนส่ งสิ นค้า
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 มีโอกาสได้ปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งทาให้ทราบถึงระบบการทางานของฝ่ ายขายและ
การพัฒนาธุ รกิจได้เป็ นอย่างดี
5.2.1.2 รู ้จกั การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5.2.1.3 มีความรับผิดชอบต่อการทางาน
5.2.1.4 ได้เรี ยนรู้คาศัพท์ที่ใช้ภายในองค์

34

5.2.2 ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 พนักงานส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจกับคาว่าสหกิจศึกษา
5.2.2.2 เกิดข้อผิดพลาดในการทางานบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่เคยปฏิบตั ิงานจริ งมาก่อน
5.2.2.3 ข้อมูลส่ วนที่สาคัญไม่สามารถนามาใส่ ในรู ปเล่มรายงานได้ เนื่ องจากเป็ นข้อมูล
ที่ไม่สามารถเปิ ดเผยให้กบั นักศึกษาได้
5.2.3 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.3.1 นักศึกษาควรอธิ บายให้พนักงานที่ปรึ กษาเข้าใจกับว่า สหกิจศึกษา
5.2.3.2 นักศึกษาควรปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิ ดข้อบกพร่ องน้อยที่สุด เพื่อให้
เกิดผลดีกบั ตนเองและองค์กร
5.2.3.3 นาข้อมูลในส่ วนที่บริ ษทั อนุญาตให้เปิ ดเผยได้ มาจัดทารู ปเล่มรายงาน

