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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการขยายธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากรณีศกึ ษาของ ป.
ธุรกิจรับเหมาขุดดินนี้เป็ นการศึกษาปญั หาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงทัง้
ในระยะสัน้ ถึงระยะยาว ซึ่งธุรกิจนี้ดาเนินกิจการลักษณะเจ้าอยู่คนเดียวคือการบริหารและการ
ตัดสินใจจะอยู่กบั เจ้าของธุรกิจคนเดียว รวมถึงสภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจผูบ้ ริหารต้องการ
ขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองลูกค้าเพื่อไม่ให้สญ
ู เสียรายได้และโอกาสในการประกอบธุรกิจผูศ้ กึ ษา
จึงได้ทาการศึกษาค้นหว้า รวมถึงมีการวางแผนทีจ่ ะขยายธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อทีจ่ ะสามารถ
สร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจต่อไป โดยมีวตั ถุประสงค์การศึกษาครัง้ นี้เพื่อ 1.ศึกษาความ
เป็ นได้ในการขยายธุรกิจให้มคี วามครบวงจรมากขึน้ 2.ศึกษาความคุม้ ทุนในการลงทุนของธุรกิจ
จากการศึกษาพบว่าทางเลือ กทัง้ 3 แนวทางจากการศึกษาเนื่องเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การขยายธุรกิจเพิม่ มากขึน้ ด้วย โดยเป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรมาก
ขึน้ และนอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ มี ากขึน้ ด้วย
แนวทางเลือกที่ 1 การขยายการลงทุนเพื่อโดยมีการนาเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักร
เข้ามาใช้ในธุรกิจเพื่อเป็ นเพิม่ ประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจให้มกี ารตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ครบวงจร
แนวทางเลือกที่ 2 การเพิม่ การลงทุนใหม่ในธุรกิจโรงโม่ปนู เพื่อเป็ นการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า แล้วยังสามารถเพิม่ รายได้ จากการลงทุนประกอบธุรกิจใหม่ แล้วทาให้ไม่
สูญเสียโอกาสในการลงทุนด้วย ทาให้ลูกค้าเชื่อมันธุ
่ รกิจและลูกค้ามีทางเลือกมากขึน้ เนื่องจาก
ใน

2

ปจั จุบนั นี้มธี ุรกิจทีท่ าโรงโม่ปูนมีเพียงรายใหญ่หลายเจ้าของ แต่ไม่มธี ุรกิจโรงโม่ปูนขนาดปาน
กลางเลยทีต่ อบสนองลูกค้าทีเ่ ป็ นชาวบ้าน
แนวทางเลือกที่ 3 การจ้างบริษทั อื่นเข้ามาทาการรับจ้างในบางส่วนทีธ่ ุรกิจไม่สามารถ
ให้บริการลูกค้าได้เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ทาให้บริษทั ต้องเสียผลตอบ
ประโยชน์ ในส่วนนี้ ออกไป ดังนัน้ จึงทาการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในแต่ละทางเลือกเพื่อที่
สามารถทีจ่ ะเพิม่ คุณค่าในสิง่ ต่างๆให้แก่ธุรกิจ โดยพบว่าสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ น่าจะเป็ นไปได้ในการดาเนิน
ธุรกิจในระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพทีท่ างธุรกิจตลอดจนยังสามารถรักษาฐานลูกค้า
เดิม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าใหม่ได้ รวมถึงจากแนวทางของเจ้าของธุรกิจทีต่ อ้ งการจะขยาย
ธุรกิจทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมเพื่อทีจ่ ะสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจให้มรี ายได้เพิม่ มากขึน้ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ครบวงจรทีส่ ดุ
วัตถุประสงค์
1) ศึกษาความเป็ นได้ในการขยายธุรกิจให้มคี วามครบวงจรมากขึน้
2) ศึกษาความคุม้ ทุนในการลงทุนของธุรกิจ
ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิ ดขึน้ ภายในองค์กร
ั หาที่เกิด ขึ้น ภายในธุ รกิจ คือ ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ได้
ปญ
ครอบคลุมทุกกระบวนการ ผลกระทบของปญั หา จากปญั หาที่กล่าวมาข้างต้นได้ส่งผลกระทบ
ต่อการขยายบริการที่ครบวงจรของทางบริษัททาให้ต้องเสียโอกาสในการทาธุรกิจ และทาให้
ลูกค้าหันไปใช้บริการกับบริษทั อื่นมากกว่าจะใช้กบั บริษทั เรา ซึง่ ส่งผลให้บริษทั สูญเสียรายได้ท่ี
บริษทั ควรจะได้รบั จากลูกค้า ด้วยเหตุน้ี จึงทาให้บริษทั ต้องกลับมาขยายธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดงบประมาณการลงทุน
การจัดทางบประมาณการลงทุน กิจการต้องวิเคราะห์การลงทุนเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ตัดสินใจลงทุนมีขนั ้ ตอนดังนี้คอื
1. กาหนดโครงการลงทุน เป็ นชิน้ แรกที่ต้องทาขึน้ ซึ่งการกาหนดโครงการลงทุน
นัน้ ต้องคานึกถึงความเป็ นไปได้และวงเงินทีก่ จิ การมีอยู่
2. ประเมิน ค่ า โครงการลงทุ น น าโครงการต่ า งๆที่ จ ัด ขึ้น มาประเมิน ค่ า หา
ผลตอบแทนที่จะได้รบั ในแต่ละโครงการโครงการใดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดจะได้รบั คัดเลือก
ลงทุน
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3. จัดทางบประมาณการลงทุน ซึ่งงบประมาณการลงทุนจะเป็ นการจัดเตรียมเงิน
สดให้สาหรับโครงการลงทุน ถือเป็ นงานที่สาคัญที่สุดของงบประมาณลงทุน เป็ นการประมาณ
การเกี่ยวกับสินทรัพย์ เงินลงทุน เงินทีจ่ ะต้องชาระ ระยะเวลาทีต่ ้องชาระ เพื่อจะได้เตรียมเงิน
สดได้เพียงพอ
4. ดาเนินงานตามโครงการทีเ่ ลือก เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนใดทีน่ าปฏิบตั ิ
เพือ่ นาให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
5. การติ ด ตามผลของโครงการ เมื่อ น าโครงการไปปฏิบ ัติ ต้ อ งมีก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบหรือประเมินว่าเป็ นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ถ้ามีปญั หาจะได้แก้ไขปรับปรุงได้
ทันเวลา
แนวคิ ดทางด้านทฤษฎีระยะเวลาในการคืนทุน
เริม่ จากจุดคุม้ ทุน(Break Even Point) หมายถึง ระดับของยอดขายของกิจการทีเ่ ท่ากับ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกิจการ ซึ่งก็คอื จุดทีก่ จิ การไม่มผี ลกาไรหรือขาดทุนนัน่ เอง โดยจุดคุม้ ทุน
จะสามารถหาได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการสามารถแยกได้ว่าค่าใช้จ่ายของธุรกิจนัน้ มีอะไรเป็ น
ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรอย่างละเท่าไรบ้าง จากการคานวณดังนี้
จุดคุม้ ทุน (หน่วยขายทีค่ มุ้ ทุน) = ต้นทุนคงที่ / ราคาขายต่อหน่ วย-ต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วย
จุดคุม้ ทุน (ยอดขายทีค่ มุ้ ทุน) = หน่วยขายทีค่ มุ้ ทุน x ราคาขายต่อหน่วย
หรือ ต้นทุนคงที่ / อัตรากาไรส่วนเกิน
จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์หาจุดคุม้ ทุนเป็ นการวางแผนการทากาไรจากการดาเนินงาน
ของธุรกิจโดยมองที่ราคาขาย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร โดยหากต้องการให้มจี ุดคุ้มทุนที่
ต่าลง เพื่อเพิม่ ความสามารถในการทากาไรก็สามารถทาได้โดย เพิม่ ราคาขาย หรือลดต้นทุนผัน
แปรและต้นทุนคงที่ลง ซึ่งการใช้การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนจะใช้ในการวางแผนระยะสัน้ ๆ เช่นต่อ
เดือนหรือต่อปีเป็ นต้น
ส่วนระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) หมายถึง ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนในรูป
ของกระแสเงินสดเข้าเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน โดยไม่คานึ งถึงเรื่องมูลค่าของเงินตาม
ระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง การคานวณหาระยะเวลาคืนทุนจึงมองที่กระแสเงินสดรับ ไม่ใช่ตวั
กาไรหรือขาดทุนของกิจการ โดย ณ จุดได้ท่ผี ลสะสมของกระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุนใน
ครัง้ แรกก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนนัน้ เอง
การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนจึงเป็ นการวิเคราะห์โครงการลงทุนทีม่ รี ะยะค่อนข้างนาน
และพิจารณาความเสีย่ งจากการลงทุน เพื่อใช้ในการเลือกโครงการลงทุน โดยดูจากระยะเวลา
คืนทุ นที่เร็วที่สุด เพราะจะทาให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้ อยที่สุดด้วย แต่
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ระยะเวลาการลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสมนัก
ต้องใช้เครือ่ งมืออื่น ๆ
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ระเบียบวิ ธีการศึกษา และผลการศึกษา
ระเบียบวิ ธีการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

เก็บรวมรวบข้อมูลเบือ้ งต้นจากยอดของลูกค้าของธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี
เก็บรวบรวมข้อมูลราคาต่างๆของเครือ่ งมือเครือ่ งจักร
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนและผลตอบแทนของการลงทุน
ศึกษาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของการโรงโม่ปนู
เสนอแนะกระบวนการลดค่าใช้จ่าย และเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ และ
เปรียบเทียบความคุม้ ค่า

การเก็บข้อมูล
รูปแบบของการศึกษาในครัง้ นี้ ได้นาเสนอในลักษณะของการวิเคราะห์ข้ อมูลทัง้ ใน
รูปแบบการศึกษาปฐมภูมิ โดยได้เลือกวิธกี ารเก็บข้อมูลด้วยในรูปแบบการศึกษาทุติยภูมเิ ป็ น
การศึก ษาข้อ มู ล ภายในบริษัท ทฤษฎี แ ละงานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ ง จากผลการศึก ษาสามารถ
วิเคราะห์และประมวลเข้าด้วยกันเพื่อให้การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยแบ่งแนวทางผล
การศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาซึง่ ทางธุรกิจมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะศึกษาถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ นาข้อมูลทีเ่ ป็ น
ปญั หามาแก้ไข และกาหนดแนวทางในการแก้ไขปญั หานัน้ รวมถึงมีการปรับปรุงให้ธุรกิจมี
รายได้และมีการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร ซึง่ ผลจากการศึกษาทีไ่ ด้นนั ้ สามารถมานา
วิเคราะห์โดยนาเสนอเป็ นประเด็นต่างๆ
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การวิ เคราะห์ข้อมูลการรับเหมาขุดดิ น
จานวนยอดลูกค้าในการทางานของปี 2554 – 2555
ตารางที่ 1 แสดงจานวนยอดลูกค้าในการทางานของปี 2554 – 2555
จานวน
จานวน
ปริมาณ
ทา
ไม่
ปริมาณ
ทา
ไม่
กิ จกรรม
งาน 2554 เสร็จ สาเร็จ งาน 2555 เสร็จ สาเร็จ
การทาการขุด
คลอง
12
12
0
20
20
0
การทางาน ขุด
บ่อ
การทาคันดิน
30
30
0
50
45
5
การปรับพืน้ ทีแ่ ละ
การรับเคลียร์พน้ื ที่
15
10
5
20
15
5
รวม
57
52
5
85
80
5
จะเห็นว่า ปริมาณการทางานของธุรกิจรับเหมาขุดกับการทาการขุดคลอง ทัง้ หมดของปี
2554 ทัง้ หมดเป็ นจานวน 12 งานทาแล้วเสร็จ 12 งาน ต่อมาในปี 2555 มีงานทัง้ หมดทัง้ สิง่
20 งาน ทาแล้วเสร็จ 20 งาน
ปริมาณการทางานของธุรกิจรับเหมาขุดกับการทางาน ขุดบ่อ การทาคันดิน ทัง้ หมด
ของปี 2554 ทัง้ หมดเป็ นจานวน 30 งานทาแล้วเสร็จ 30 งาน ต่อมาในปี 2555 มีงานทัง้ หมด
ทัง้ สิง่ 50 งาน ทาแล้วเสร็จ 45 งาน ทางานออกมาไม่เสร็จ 5 งาน
ปริมาณการทางานของธุรกิจรับเหมาขุดกับการปรับพืน้ และการรับเคลียร์พน้ื ที่ ทัง้ หมด
ของปี 2554 ทัง้ หมดเป็ นจานวน 15 งานทาแล้วเสร็จ 10 งาน ทางานออกมาไม่เสร็จ 5 งาน
ต่อมาในปี 2555 มีงานทัง้ หมด 20 งาน ทาแล้วเสร็จ 15 งาน ทางานออกมาไม่เสร็จ 5 งา
สรุปผลการศึกษาทัง้ หมด
จากการศึกษาในครัง้ นี้ทาให้ทราบปริมาณการทางานของกิจกรรมการทางานทัง้ หมด
ของบริษทั ทาให้ทราบว่าไม่ต้องมีการสัง่ ซือ้ เครื่องจักรเพิม่ ต่อไปเพราะการคานวณทาให้ทราบ
ถึงกาลังการทางานของเครื่องจักรมีเพียงพอกับความต้องการของการให้บริการการทางาน ถ้ามี
การสังซื
่ ้อเครื่องจักรทาให้ธุรกิจเสียรายได้จากการเช่าเครื่องในการทางาน 200 วัน เป็ นรายได้
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1,000,000 บาท เพราะถ้าเกิดปญั หาการทางานไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าจริงๆ
บริษทั จะทาการเช่าเครื่องจักรมาช่วยในการทางานแทน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ครบวงจร
การวิ เคราะห์ข้อมูลการซื้อรถสิ บล้อ
การวิ เคราะห์จดุ คุ้มทุนโดยใช้สมการ คิ ดค่าของปี 2555
สมการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน : รายได้ทงั ้ สิน้ = ต้นทุนทัง้ สิน้
= ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
แทนค่าสูตร = ต้นทุนคงทีต่ ่อปีราคาดินดา = (69 * 160)*1,600 = 17,664,000 บาท
= 17,664,000 / (1,600 – 1,400 )
= 88,320 หน่วย
รายได้ทงั ้ สิน้
= ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผัวแปร
88,320 * 1,600 = 17,664,000 + ( 88,320 * 1,400 )
141,312
= 17,664,000 + 123,648
กาไร
= 17,646,336 บาท
แทนค่าสูตร = ต้นทุนคงทีต่ ่อปีราคาดินลูกรัง = (69 * 160)* 2,500 = 27,600,000
บาท
= 27,600,000 / (2,500 – 2,300 )
= 138,000 หน่วย
รายได้ทงั ้ สิน้
= ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
138,000 * 2,500 = 27,600,000 + (138,000 * 2,300 )
345,000
= 27,600,000 + 317,400
กาไร
= 27,572,240 บาท
การตัดสิ นใจผลิ ตเองหรือซื้อจากภายนอก ( Make or Buy Decision )
วิเคราะห์เชิงปริมาณราคาดินดา
ต้นทุนการผลิตตามปกติ
ต้นทุนผันแปร
1,400 บาท
ต้นทุนคงที่
200 บาท
ต้นทุนผลิตรวม
1,600 บาท
การคานวณต้นทุนในการตัดสินใจผลิตเองหรือซือ้ จากภายนอก
ราคาดินดาซือ้ ภายนอก
1,600 บาท
ต้นทุนส่วนทีเ่ พิม่ ทีผ่ ลิตเอง
1,400 บาท
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ต้นทุนผลิตเองประหยัดได้
200 บาท
เพือ่ ทาความเข้าใจในเรือ่ งนี้กว้างขึน้
สมมติในการผลิตเองทาให้เกิดต้นทุนคงทีเ่ พิม่ ขึน้ 69 หน่วย
ต้นทุนดินดาส่วนซือ้ จากภายนอก ( 69*160 ) 1,600 17,664,000 บาท
ต้นทุนผลิตเอง
ต้นทุนผันแปร ( 69*160 ) 1,400
15,456,000 บาท
ผลิตเองประหยัดต้นทุนได้
2,208,000 บาท
วิเคราะห์เชิงปริมาณราคาลูกรัง
ต้นทุนการผลิตตามปกติ
ต้นทุนผันแปร
2,300 บาท
ต้นทุนคงที่
200 บาท
ต้นทุนผลิตรวม
2,500 บาท
การคานวณต้นทุนในการตัดสินใจผลิตเองหรือซือ้ จากภายนอก
ราคาลูกรังส่วนซือ้ ภายนอก
2,300 บาท
ต้นทุนส่วนทีเ่ พิม่ ทีผ่ ลิตเอง
2,500 บาท
ต้นทุนผลิตเองประหยัดได้
200 บาท
เพือ่ ทาความเข้าใจในเรือ่ งนี้กว้างขึน้
สมมติในการผลิตเองทาให้เกิดต้นทุนคงทีเ่ พิม่ ขึน้ 69 หน่วย
ต้นทุนดินลูกรังซือ้ จากภายนอก ( 69*160 ) *2,500 = 27,600,000บาท
ต้นทุนผลิตเอง
ต้นทุนผันแปร ( 69*160 ) 2,300
25,392,000 บาท
ผลิตเองประหยัดต้นทุนได้
2,208,000 บาท
ผลการศึกษา
หลังจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ทาให้ทราบถึงการตัดสินใจผลิตเองหรือการซื้อจาก
ภายนอกปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือปญั หาเรื่องการจ้างภายนอกผลิตอาจจะทาให้เกิดการขึน้ ราคาของ
ปูนหรือปญั หาการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต อาจมีปญั หาเรือ่ งการส่งมอบปูน
ไม่ตรงตามกาหนดทาให้การผลิตสินค้าของกิจการเสียหาย ปญั หาเกิดจากมีเครือ่ งมือเครื่องจักร
ให้บริการไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าทาให้กระบวนการทางานขาดประสิทธิภาพและ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านให้ทนั เวลาของลูกค้าได้ ดังนัน้ จึงทาการคานวณ
ประเมินการลงทุนการสังซื
่ ้ออุปกรณ์ในการทางานเพิม่ ขึน้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ครบวงจรแต่ทาการคานวณแล้วพบว่าไม่สามารถดาเนินการผลิตเองได้เนื่องจากไม่คุม้
ทุนกับการลงทุน จึงทาการซือ้ จากภายนอกได้ผลกาไรมากกว่าการผลิตเอง
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การวิ เคราะห์ข้อมูลการสร้างโรงโม่ปนู
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการสังซื
่ อ้ ปูนทาให้ทางธุรกิจทราบถึงจานวนปริมาณ
ในการสังซื
่ อ้ และสามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในการสร้างแพล้นปูนและสามารถต่อยอดธุรกิจใน
การสร้างแพล้นปูนทาธุรกิจสามารถขยายกาลังการผลิตเช่น สามารถสร้างเสาปูน ทาอิฐบล็อก
เป็ นต้น การลงทุนสร้างแพล้นปูนประกอบด้วย
การตัดสิ นใจผลิ ตเองหรือซื้อจากภายนอก ( Make or Buy Decision )
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
ต้นทุนการผลิตตามปกติ
ต้นทุนผันแปร
1,100 บาท
ต้นทุนคงที่
500 บาท
ต้นทุนผลิตรวม
1,600 บาท
การคานวณต้นทุนในการตัดสินใจผลิตเองหรือซือ้ จากภายนอก
ราคาซือ้ จากภายนอก
1,600 บาท
ต้นทุนส่วนทีเ่ พิม่ ทีผ่ ลิตเอง
1,100 บาท
ต้นทุนผลิตเองประหยัดได้
500 บาท
เพือ่ ทาความเข้าใจในเรือ่ งนี้กว้างขึน้
สมมติในการผลิตเองทาให้เกิดต้นทุนคงทีเ่ พิม่ ขึน้ 7,200 คิว
ต้นทุนส่วนซือ้ จากภายนอก ( 1,600 * 7,200 ) 11,520,000 บาท
ต้นทุนผลิตเอง
ต้นทุนผันแปร ( 1,100 * 7,200 )
7,920,000 บาท
ผลิตเองประหยัดต้นทุนได้
3,600,000 บาท
ผลการศึกษา
หลังจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ทาให้ทราบถึงการตัดสินใจผลิตเองหรือการซื้อจาก
ภายนอกปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือปญั หาเรื่องการจ้างภายนอกผลิตอาจจะทาให้เกิดการขึน้ ราคาของ
ปูนหรือปญั หาการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต อาจมีปญั หาเรือ่ งการส่งมอบปูน
ไม่ตรงตามกาหนดทาให้การผลิตสินค้าของกิจการเสียหาย ปญั หาเกิดจากมีเครือ่ งมือเครื่องจักร
ให้บริการไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าทาให้กระบวนการทางานขาดประสิทธิภาพและ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการให้บริการให้ทนั เวลาของลูกค้าได้ ดังนัน้ จึงทา
การคานวณประเมินการลงทุนการสังซื
่ ้อ อุปกรณ์ ในการทางานเพิม่ ขึน้ เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรแต่ทาการคานวณแล้วพบว่าไม่สามารถดาเนินการผลิตเองได้
เนื่องจากไม่คมุ้ ทุนกับการลงทุน จึงทาการซือ้ จากภายนอกได้ผลกาไรมากกว่าการผลิตเอง

9

สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ในการขยายธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า กรณีศกึ ษาของ ป.ธุรกิจรับเหมาขุดดิน ซึ่งเป็ นธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการ
รับเหมาขุดคลองเป็ นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและให้บริการอย่างมืออาชีพ
จากปญั หาที่เกิดขึน้ ภายในธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าปญั หาที่เกิดจากไม่สามารถตอบสนองความ
ั หาที่ส าคัญ ส าหรับ การประกอบธุ ร กิจ ต้ อ งมีก าร
ต้ อ งการของลู ก ค้า ได้ค รอบวงจรเป็ น ป ญ
ดาเนินการแก้ไขปญั หาอย่างเร่งด่วนซึ่งจะมีผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวดังนัน้ จึงได้ทาการ
ั หาและสามารถแก้ไขป ญ
ั หานั น้ เป็ น อัน ดับ แรกและเป็ น การเพิ่ม
วิเคราะห์ห าสาเหตุ ข องป ญ
ประสิทธิภาพในการทางานด้วย จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางานของการรับเหมาขุดดินให้ครบวงจรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าให้ครบวงจร
จากผลการศึกษาพบว่าทัง้ 3 แนวทางจากการศึกษาความเป็ นไปได้ในการขยายธุรกิจ
แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กรณีศกึ ษาของ ป.ธุรกิจรับเหมาขุดดิน
และนอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน ให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ มี ากขึน้ ด้วย โดย
ไม่ไปมีผลต่อการใช้บริการของลูกค้า ทัง้ นี้เพือ่ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทีเ่ ราเชื่อมันอยู
่ ่
สาหรับแนวทางเลือกที่ 1และแนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การนาเทคโนโลยีเครื่องจักรเข้า
มาใช้ธุ รกิจในการรับ เหมาขุดดิน โดยมีการเพิ่ม เครื่องจัก รและเพิ่ม ธุรกิจ โรงโม่ปูน โดยมีก าร
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงจานวนเงินที่สามารถทาการลงทุนขยายธุรกิจต้องใช้จานวนเท่าไรที่
เหมาะสมที่สุดและสามารถทาให้การทางานภายในองค์กรเกิดความคล่องตัวรวดเร็วต่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึน้
ซึง่ ถือว่าเป็ นการเพิม่ การทางานการขยายธุรกิจแบบครบวงจรและเห็นว่าแนวทางนี้องค์กรควร
จะให้ความสาคัญมากทีส่ ุดและควรจะใช้เป็ นลาดับแรก การเลือกกลยุทธ์นาเทคโนโลยีเครื่องมือ
เครื่องจักรเข้ามาใช้ในบริษทั เป็ นการดาเนินงานและเพิม่ ประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจแบบ
ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างดีทส่ี ุด โดยไม่ไปมีผลต่อการใช้บริการ
ของลูกค้า ทัง้ นี้เพือ่ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทีเ่ ราเชื่อมันอยู
่ ่
สาหรับแนวทางเลือกที่ 3 การจ้างบริษทั อื่นเข้ามาทาการรับจ้างในบางส่วนที่ธุรกิจไม่
สามารถให้บริการลูกค้าได้เพือ่ เป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ทาให้บริษทั ต้องเสีย
ผลตอบประโยชน์ ในส่วนนี้ออกไป ดังนัน้ จึงทาการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในแต่ละทางเลือก
เพื่อทีส่ ามารถทีจ่ ะเพิม่ คุณค่าในสิง่ ต่างๆให้แก่ธุรกิจ โดยพบว่าสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดน่ าจะเป็ นไปได้ในการ
ดาเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับ คุณภาพทีท่ างธุรกิจตลอดจนยังสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าใหม่ได้ รวมถึงจากแนวทางของเจ้าของธุรกิจทีต่ อ้ งการจะ
ขยายธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจให้มรี ายได้เพิม่ มาก
ขึน้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ครบวงจรทีส่ ดุ
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ข้อเสนอแนะ
1. เรื่องความละเอียดรอบครอบในการท างาน ควรจัด ให้มีก ารอบรมพนักงานให้มี
ความรูค้ วามชานาญในการทางาน ตลอดจนการนาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการบริการ
เพือ่ ให้ เกิดความถูกต้อง ความสะดวกรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
2. ควรจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับลูกค้าเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับลูกค้า และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพือ่ เพิม่ เติมประสิทธิภาพในการทางาน
3. สร้า งแรงจู ง ใจให้ ก ับ พนั ก งานให้ เกิ ด ความความกระตื อ รือ ร้น ในหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ
4. การนากลยุทธ์ไปใช้ต้องคานึงถึงปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะปจั จัยภายนอก
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาด้วย
5.ควรจะมีการทาการสารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริหารย่านธุรกิจของ
ตนเองให้มากกว่านี้
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