บทที5่
สรุปผลการปฏิบัติงาน
5.1 สรุ ปผลจากโครงงานและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากที่ได้ศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของบริ ษทั ตั้ง เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด สรุ ปได้วา่ บริ ษทั .มี
จุดแข็งในเรื่ องวางแผนขั้นตอนการทางานที่ดี และบุคลากรสามัคคีกนั ดีมาก ด้านอัตตราค่าแรงที่จ่าย
ให้พนักงานก็จดั อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมกับทุกตาแหน่งดีมาก สิ นค้าที่บริ ษทั จาหน่ายนั้น เป็ นสิ นค้า
ที่มีคุณภาพดีภายใต้แบรนด์ YAKAKI อีกทั้งบริ ษทั .ยังเป็ นเอเย่นต์รายใหญ่ ทาให้มีอานาจในการ
ขายมากกว่าร้ านค้าอื่นๆที่ขายสิ นค้าชนิ ดเดี ยวกัน ด้านลูกค้าของบริ ษทั นั้นมีท้ งั ลูกค้าปลี กรายย่อย
ไปจนถึงลูกค้าจากบริ ษทั รับเหมารายใหญ่ที่ซ้ื อสิ นค้าไปใช้งานโดยตรง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บริ ษทั
ตั้ง เอ็นเตอร์ ไพรส์ก็ยงั มีจุดอ่อนในด้านบุคลากรที่ยงั ไม่เพียงพอต่อการเปิ ดร้านสาขาใหม่จาเป็ นต้อง
จ้า งบุ ค ลากรเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การท างานที่ ค รอบคลุ ม และทางบริ ษ ัท นั้น ยัง ไม่ เ คยมี ร้ า นสาขาใน
ต่างจังหวัดทาให้ประสบการณ์ทางด้านบริ หารจัดการยังไม่เพียงพอ และบริ ษทั มีขนาดธุ รกิจระดับ
SME จาเป็ นต้องจากัดเงินลงทุนให้เหมาะสมกับธุ รกิจ เมื่อสรุ ปจุดอ่อนจุดแข็งในบริ ษทั แล้วจึงได้นา
ผลวิเคราะห์ของจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดนครพนมได้ดงั นี้
5.1.1.1โอกาสและศักยภาพของจังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่ที่เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด11ตาบล 3อาเภอได้แก่ 1.อาเภอเมืองมุกดาหาร 2.อาเภอหว้านใหญ่ 3.ตาบลดอนตาล
รวม 578.5 ตารางกิ โลเมตรหรื อ 361,542 ไร่ ระยะทางห่ า งจากกรุ ง เทพ 642 กิ โลเมตร จังหวัด
มุ กดาหารเป็ นจังหวัดชายแดนติ ดกับสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชน ลาว และตั้งอยู่บนจุ ด
กึ่ งกลางตามแนวเส้ นทางเชื่ อมโยงตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิ จตามแนว ระเบี ย งตะวันออก –
ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) โดยมีสะพานข้าม แม่น้ าโขงแห่ งที่ ๒
มุกดาหาร – สะหวันนะเขต เป็ นจุดเชื่ อมต่อ ท้าให้เป็ นจุดเชื่ อมโยงการการค้า และวัฒนธรรม กับ
ประเทศในอนุ ภูมิภาคที่มีอุปสงค์ทางการค้าสู งหลายประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม และจีน รัฐบาทมี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหารแบ่งออกเป็ น 3 ระยะดังนี้
1)อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง / ศึกษา(1)ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสิ นธุ์-บรรจบ (2)ทางหลวง
หมายเลข 12 กาฬสิ นธุ์-อ.สมเด็จ (3)ศึกษาออกแบบเส้นทางรถไฟบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดมุกดาหาร-นครพนม
2) ระยะเร่ งด่วน (1)ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสิ นธุ์-นาไคร้-อ.คาชะอี ตอนที่1 (2)ทาง
หลวงหมายเลข 12 กาฬสิ นธุ์-นาไคร้-อ.คาชะอี ตอนที่2
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3 )ระยะยาว(1)ทางหลวงหมายเลข 121 หว้า นใหญ่ -ธาตุ พ นม (2)ถนนผังเมื องรวม
มุกดาหาร สาย ง2 และ ง3 (3)สถานีขนส่ งมุกดาหาร
โดยจังหวัดมุกดาหารได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐเรื่ องกิ จการเป้ าหมายการส่ งเสริ มใน
เขตเศรษฐกิจเรื่ องเกษตรประมงและกิจการที่เกี่ยวข้องเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ กิจการโลจิ
สติกส์นิคม ทาให้เป็ นโอกาสดีแก่บริ ษทั ตั้งเอ็นเตอร์ ไพรส์ ที่จะไปลงทุนในพื้นที่น้ ี
อุปสรรคของจังหวัดมุกดาหารการคมนาคมขนส่ งกล่าวคือเส้นทางในการขนส่ งยังมีเพียง 4
ช่ องจราจรบางเส้ นทางท าให้ก ารขนส่ งเกิ ดความล่ าช้าหรื อมี อุบตั ิ เหตุ ได้ง่า ยซึ่ งอาจจะส่ งผลต่ อ
ต้นทุนในการขนส่ ง ชาวบ้านยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งและประกอบกิจการโรงงงาน
โดยมีทศั นะคติดา้ นลบต่อโรงงานอุตสาหกรรมโดยมองว่าจะส่ งผลด้านมลพิษต่อชุ มชนทาให้การ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในจังหวัดทาได้ล่าช้าหรื อยาก และการที่โรงงานใหม่ๆเกิดขึ้นได้ยาก ทาให้
มีผลต่อการขายสิ้ นค้าของบริ ษทั ด้วยเพราะสิ่ งปลูกสร้างใหม่จาเป็ นต้องใช้สายไฟจานวนมาก
5.1.1.2 โอกาสและศักยภาพของจังหวัดนครพนมพื้นที่ที่เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษทั้งหมด 13 ตาบล ใน 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนครพนม และ อาเภออุเทน จัดเป็ นระยะที่2
ตามข้อกาหนดของรัฐบาล ด้านภูมิศาสตร์ ของจังหวัดนครพนมนั้นเป็ นพื้นที่ติดกับประเทศลาว มี
ช่ อ งทางการค้า ผ่า นแดนไปยัง เวี ย ดนามและ จี น ตอนใต้ (มณฑลกว่า งสี ) ที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ด ของ
ประเทศ และมีศกั ยภาพที่จะเป็ นช่องทางการขนส่ ง ไปยังประเทศแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี
ไต้หวัน) โดยผ่านท่าเรื อหวุ๋งอ๋ างในเวียดนาม มีสนามบินนครพนม และเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่
(ขอนแก่น)-มหาสารคาม-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่ งมีแผนในการพัฒนาจะทาให้นครพนมมีเส้น ทาง
รถไฟเชื่ อมโยงกับเส้ นทางรถไฟสายหลักของ ประเทศ โดยจะเป็ นโอกาสในการขยายกิ จกรรม
ด้านโลจิ สติ กส์ ท้ งั ในประเทศและระหว่างประเทศ ทาให้บริ ษทั มี โอกาสส่ งสิ นค้าไปยังประเทศ
ใกล้เคียงได้มากขึ้น และมีช่องทางการขนส่ งมากขึ้นอีกด้วย
อุปสรรคของจังหวัดนครพนมการเปิ ดตลาดเสรี ทางการค้า มี ผลต่อภาคการผลิ ตที่ ยงั ไม่
สามารถปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ และจังหวัดนครพนมเป็ นเส้นทางผ่านของ
ยาเสพติดสิ่ งผิดกฎหมายและอาจเป็ นทางผ่านของเครื อข่ายอาชญากรระหว่างประเทศ อาจส่ งผลให้
มีความเสี่ ยงในการขนส่ งได้ มีความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ชายแดน 2 ประเทศความ
แตกต่างเชิงสถาบันฯ (กฎหมายกฎระเบียบ) ระหว่าง 2 พื้นที่ทาให้การดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ร่ วมกันระหว่าง 2 ประเทศมีความซ้ าซ้อนเราจาเป็ นต้องมี ความละเอี ยดทางด้านกฎหมายและ
ข้อตกลงการส่ งออกของสิ นค้า
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5.1.2 ปัญหาที่พบจากผลของโครงงาน
5.1.2.1 ข้อมูลที่ ใช้ในการอ้างอิ งทั้งหมดนี้ มาจากอิ นเทอร์ เน็ ตทั้งหมด อาทิ ข่าว
เศรษฐกิ จ บทวิจยั จากองค์กรต่างๆ และเว็บไซน์ของทั้ง2จังหวัด ผูท้ าโครงงานได้คดั กรองข้อมูล
ดังกล่าวโครงงานโดยมิได้ลงพื้นที่จริ งแต่อย่างใด ทาให้ขอ้ มูลที่ได้อาจมีการบิดเบือนไปจากปั จจุบนั
หรื อข้อมูลถูกต้องทั้งหมด
5.1.2.2 ผูจ้ ดั ทาโครงงานไม่สามารถนาข้อมูลมาใส่ ในรายงานได้ท้ งั หมดเนื่ องจาก
ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลแท้จริ งได้และไม่มีขอ้ มูลเพียงพอตามที่ตอ้ งการ
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
จากการสรุ ปผลรายงานดังกล่าวนั้น ผูจ้ ดั ทาโครงการมี ขอ้ เสนอว่า บริ ษทั ควรเลื อกขยายสาขาที่
จังหวัด มุกดาหารเนื่องจากมีพ้นื ที่ที่เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากกว่าจังหวัดนครพนม และเป็ น
พื้นที่ พฒั นาระยะที่ 1 ทาให้รัฐบาทมี การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานมากขึ้ นแล้ว เช่ น (1)ทางหลวง
หมายเลข 12 กาฬสิ นธุ์-บรรจบ (2)ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสิ นธุ์-อ.สมเด็จ (3)ศึกษาออกแบบ
เส้ นทางรถไฟบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้ อยเอ็ด- มุกดาหาร-นครพนม เส้ นทางเหล่ านี้ เป็ นเส้ นทาง
สาคัญในการขนส่ งสิ นค้า และผลที่ได้จากการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทาให้มีสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
ตามมา ฉนั้นเราจึ งมี โอกาสขายสายไฟมากขึ้ น เพราะอาคารหรื อสิ่ ง ปลู กสร้ างอื่ นจาเป็ นต้องใช้
สายไฟทั้งหมด จังหวัดมุกดาหารเป็ นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว และตั้ง อยู่บนจุ ดกึ่ ง กลางตามแนวเส้ นทางเชื่ อมโยงตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิ จตามแนว
ระเบียงตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) โดยมีสะพานข้าม แม่น้ า
โขงแห่ งที่ ๒ มุกดาหาร – สะหวันนะเขต เป็ นจุดเชื่ อมต่อ ท้าให้เป็ นจุดเชื่ อมโยงการการค้า ทาให้
บริ ษทั มีทางขยายการขนส่ งสิ นค้าไปยังประเทศใกล้เคียงได้อีกด้วย
ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทารายงานได้คน้ พบข้อมูลที่ดินในจังหวัด มุกดาหาร ที่เหมาะสมแก่การตั้ง
ร้ า นสาขาเนื่ องจากสถานที่ ติดกับ ถนน ทางหลวง 212 หรื อ ถนนชยางกูร อ.บางทรายใหญ่ จ.
มุกดาหาร ซึ่ งสถานที่น้ ี อยูห่ ่ างจาก สะพานมิตรภาพไทยลาว 1 กิโล (เป็ นที่ดินว่างเปล่า) เป็ นพื้นที่
ในเขต ACE แหล่งธุ รกิ จ ใกล้ห้างสรรพสิ นค้า โดยมีประกาศในเว็บขายดี แต่เป็ นทิ่ดินสาหรับซื้ อ
ขาดเท่านั้น ที่ดินมีขนาด 2ไร่ ตั้งราคาขายอยู่ที่ 5ล้านบาท (ราคาสู งกว่าราคาประเมินจริ ง) คณะ
ผูจ้ ดั ทามีความเห็ นว่าหากมีการตั้งร้ านสาขาที่สถานที่น้ ี จะต้องจัดงบประมาณเพื่อทาสิ่ งปลูกสร้ าง
ขึ้นมา (โกดัง) ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั และคณะผูจ้ ดั ทาได้ประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้ดงั นี้
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1) ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานต่อเดือน
ตางรางที่ 5.1 ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานต่อเดือน
ลาดับ
ตาแหน่ ง
หน้ าที่
1

ผูจ้ ดั การ 1 ตาแหน่ง

2

เสมียน 2 อัตรา

3

พนักงานขับรถ 2 คน

4

พนักงานติดรถ 2 คน

5

พนักงานสต๊อก 1 คน

- วางแผนการขาย
- ดูแลพนักงานในร้าน
- ขายสิ นค้า/อุปกรณ์
- ดูแลเอกสาร ซื้อ-ขาย
- เบิกสิ นค้า/ตัดสต๊อก
- สามารถขายสิ นค้าทาง
โทรศัพท์ได้
- ขับรถได้ทุกชนิด
- ชานาญเส้นทาง
- คนในพื้นที่
- สามารถขับมอเตอร์ไซ
- ติดรถไปยกสิ นค้า
- จัดเก็บสิ นค้า เข้า-ออก
- จัดสิ นค้าคางออเดอร์

รวมเงินเดือนและค่าสวัสดิการ

อัตราค่ าจ้ าง

คนละ20,000/เดือน - ที่พกั
- 3,000บ./เดือน

คนละ12,000/เดือน ค่ารถ 15 บ./วัน

คนละ10,000/เดือน
ค่ารถ 15 บ./วัน
คนละ 9,000/เดือน ค่ารถ 15 บ./วัน
คนละ9,000/เดือน

ค่ารถ 15 บ./วัน

91,000บาท/เดือน

5,100บาท/เดือน

สรุ ปค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานต่อเดือน 96,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายของร้านสาขา มีรายการดังนี้
-ค่าไฟ 7,000 บาท
-ค่าน้ ามันรถ 10,000 บาท
-ค่าน้ า3,500 บาท
-ค่าโทรศัพท์ออฟฟิ ต5,000 บาท
-ค่าเน็ต800 บาท
สรุ ปค่าใช้จ่ายของร้านสาขา 26,300 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน 122,700 บาท

สวัสดิการ
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กาไรของสิ นค้าสายไฟ อยูท่ ี่ 2% ดังนั้นทางสาขาต้องขายสายไฟเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ประมาน 6.5ล้านบาทต่อเดือน แต่ทางสาขาจะต้องมีสินค้าอุปกรณ์พว่ งขายไปด้วยเพื่อได้กาไรที่มาก
ขึ้นเนื่องจากกาไรของอุปกรณ์อยูท่ ี่5-15%
สมมุติฐานและการประมาณเงินลงทุนก้อนแรก
- ค่าที่ดิน2ไร่ 5ล้านบาท ( ที่ดินติดกับ ถนน ทางหลวง 212 หรื อ ถนนชยางกูร อ.บางทราย
ใหญ่ จ.มุกดาหาร)
- โกดังสิ นค้าพร้อมออฟฟิ ตราคาประมาณ 1.2ล้านบาท
- โต๊ะสานักงาน 4 ชุด ราคาประมาณ 1,000บาท/ชุด
- คอมพิวเตอร์3เครื่ อง ราคาประมาณ 12,000บาท /เครื่ อง
- เครื่ องปริ้ นท์ 1 เครื่ อง ราคาประมาณ 3,000บาท
- เครื่ องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก ราคาประมาน 17,000 บาท
- โทรศัพท์ของสานักงาน 2,000
- โทรศัพท์มือถือของพนักงาน 2เครื่ อง 5,000บาท
- มอเตอร์ ไซด์สาหรับส่ งของ 1คัน 40,000 บาท
- อื่นๆ
สรุ ปเงินลงทุนก้อนแรกประมาณ 6,307,000 บาท
(บริ ษทั สามารถเปลื่ยนแปลงการซื้ อขายเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
5.2 สรุ ปผลการปฎิบัติสหกิจ
5.2.1 ข้อดีการปฏิบตั ิงานสหกิจ
5.2.1.1 ทาให้ได้ประสบการณ์จริ งในการทางาน
5.2.1.2 ได้เรี ยนรู้การปฏิบตั ิตวั ต่อเพื่อนร่ วมงาน
5.2.1.3 ได้ฝึกวินยั ให้กบั ตนเอง เข้า-ออกงานตามเวลา
5.2.1.4 ฝึ กให้มีความรับผิดชอบ ได้รับมอบหมายงานและทาด้วยความตัง่ ใจ
5.2.1.5 ได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่ วมงาน
5.2.1.6 สร้างความมัน่ ใจให้กบั ตนเองและกล้าแสดงออก สามารถนาไปปรับใช้ได้
จริ งในการทางานในอนาคต
5.2.2 ปัญหาที่พบจากการปฏิบตั ิสหกิจ
5.2.2.1 การปรับตัวในช่วงแรกของการทางานเพื่อให้สามารถทางานได้
5.2.2.2 การติดต่อฝ่ ายสหกิจค่อนข้างยากเนื่องจากไม่สามารถติดต่อในเวลางานได้

