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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์การเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิจบริ การนาเข้าแรงงานต่างด้าว บริ ษทั
เวิร์ค พลัส จากัด เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์
แผนการตลาด การวิเคราะห์แผนการดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน เนื่ องด้วย
ปั จจุ บนั ประเทศไทยมี ก ารพัฒนาภาคอุ ตสาหกรรม จึ งทาให้เกิ ดความต้องการด้านแรงงานเพิ่ มมากขึ้ น ท าให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการ แรงงานต่างด้าวหรื อแรงงานข้ามชาติจึงเป็ นอีกทางเลือกที่ สามารถมา
ทดแทนได้ โดยส่ วนใหญ่แรงงานต่างด้าวที่ เข้ามาทางานในประเทศไทยจะเข้ามาประกอบอาชี พด้านเกษตรกรรม
ประมง คนรับใช้ กรรมกร หรื ออาชีพที่มีความเสี่ ยง ซึ่ งอาชีพเหล่านี้ จะหาแรงงานไทยทาค่อนข้างยาก หรื ออาจจะหา
ได้แต่ตอ้ งจ่ายค่าแรงสู งและเงื่ อนไขการทางานที่ มีมากขึ้น ผูป้ ระกอบการจึ งต้องหาแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนใน
ตาแหน่ งที่แรงงานไทยไม่ทาจึงทาให้ทุกวันนี้ เกิดปั ญหาการลักลอบขนย้ายแรงงาน หรื อมีการหลบหนี เข้ามาทางาน
กันเป็ นจานวนมากเนื่ องจากมีกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับหรื อการทาเอกสารที่ยงุ่ ยาก จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังกล่าว
พบว่า กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็ นผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและบริ ษทั ต่าง
ๆ ที่อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่ งเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ และมีความต้องการแรงงานต่างด้าวมากกว่า 50 คน มีการ
กาหนดส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด มีการวางแผนกาลังการบริ การ ปริ มาณการบริ การ และมีการกาหนดขั้นตอนการบริ การ มีระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการเท่ากับ 2 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 3,617,449.16 บาท และมีอตั รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 44% จึงสรุ ปได้วา่ โครงการนี้ มีความเป็ นไปได้และ
เหมาะสมในการลงทุน
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ABSTRACT
This study’s purpose is to study the feasibility of the Foreign Workers Importing Service Work Plus
Company Litmited. in order to assess the business feasibility. The study consists of situational analysis, marketing
plan analysis, operation plan analysis, plan analysis and manpower and financial plan analysis. Because at present,
Thailand has developed the industrial sector therefore increasing the need for labor making it insufficient to meet
the needs of the operator’s Foreign workers or migrant workers is an alternative that can be replaced. Most of the
foreign workers working in Thailand come to work in agriculture, fishery, servants, laborers or at-risk occupations.
Which these professions will find Thai workers to do quite difficult or they may be able to find but pay higher
wages and more conditions of work. Entrepreneurs have to find foreign workers to replace in positions that Thai
workers do not do, thus causing smuggling problems today. Or have fled to work a lot because of difficult rules,
regulations or documentation. Based on the analysis, it was found that the target audience were Thai and foreign
industrial entrepreneurs or other companies which located at Nava Nakorn Industrial Estate with the large
businesses that demand for foreign workers more than fifty workers. A marketing mix is defined which includes
product strategy, prices, distribution channels, marketing promotions and production planning. The payback period
of the project equal to 2 years, with a net present value (NPV) of 3,617,449.16 baht and a rate of return on
investment (Internal Rate of Return; IRR) equal to 44%. This can be concluded that this project is feasible and
suitable for investment.
Keywords: Foreign workers, MOU, Employment
1. บทนา
เนื่ องด้วยปั จจุบนั ประเทศไทยมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง จึ งทาให้เกิ ดความต้องการด้าน
แรงงานเพิ่ ม มากขึ้ น ประกอบกับ ปั จ จุ บ ัน แรงงานไทยมี อ ยู่อ ย่า งจ ากัด ท าให้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของ
ผูป้ ระกอบการ แรงงานต่างด้าวหรื อแรงงานข้ามชาติจึงเป็ นอีกทางเลือกที่สามารถมาทดแทนได้ โดยส่ วนใหญ่แรงงาน
ต่างด้าวที่ เข้ามาทางานในประเทศไทยจะเป็ นประเทศเพื่อนบ้านที่ มีชายแดนติดกัน ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เข้ามาประกอบ
อาชี พด้านเกษตรกรรม ประมง คนรั บใช้ กรรมกร หรื ออาชี พที่ มีความเสี่ ยง ซึ่ งอาชี พเหล่านี้ จะหาแรงงานไทยทา
ค่อนข้างยาก ผูป้ ระกอบการจึงต้องหาแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนในตาแหน่งที่แรงงานไทยไม่ทาจึงทาให้ทุกวันนี้ เกิด
ปั ญหาการลักลอบขนย้ายแรงงาน หรื อมี การหลบหนี เข้ามาทางานกันเป็ นจานวนมากเนื่ องจากมีกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ
หรื อการทาเอกสารที่ยงุ่ ยาก(Mthai, 2019)
แรงงานต่างด้าวหรื อแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยในปั จจุบนั มีจานวนมากและครอบคลุมในหลายพื้นที่
ของประเทศไทยในทางสถิติมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหรื อแรงงานข้ามชาติไว้แล้วประมาน 1.3 ล้านคนแต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้วแรงงานต่างด้าวหรื อแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ มีจานวนถึง 2 ล้านกว่าคน ซึ่ งที่เหลือกว่า 7 แสน คนนั้น
เป็ นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี เข้ามาทางานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2560) ต่อมาประเทศไทย
ได้ทาสัญญาทวิภาคี (MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding) ระหว่างประเทศ โดยวางเป้ าหมายคือ ประเทศ
ไทยจะต้องไม่มีแรงงานผิดกฎหมายอีกต่อไป จึงปรับสถานะแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็ นแรงงานที่เข้าเมืองและ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1378

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นทางออกที่ดีสาหรับการแก้ไขปั ญหาแรงงานข้ามชาติ โดย MOU ให้แรงงาน
พิสูจน์สัญชาติมาจากประเทศต้นทางและรับรองว่ามาจากประเทศนั้นจริ ง (พฤกษ์ เถาถวิล และสุ ธีร์ สาตราคม, 2554)
บริ ษทั เวิร์ค พลัส เป็ นบริ ษทั นาเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม โดย
บริ ษ ทั ดาเนิ นการด้านเอกสารให้ทุ กขั้นตอนของการนาเข้าแรงงาน ในรู ป แบบ MOU (Memorandum of
Understanding) หรื อ หนังสื อบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อลดความยุง่ ยากใน
ขั้นตอนการจ้างต่างด้าว โดยบริ ษทั จะมีการดาเนินงานทั้งหมด 6 บริ การได้แก่
1. บริ การจัดหา / นาเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU)
2. นาเข้าต่างด้าวครบวาระ 4 ปี
3. นาเข้าแรงงานต่างด้าวระบุตวั (นายจ้างระบุชื่อ)
4. บริ การจัดทา / ต่ออายุวซี ่า ใบอนุญาตทางาน ครบวาระ2ปี
5. รายงานตัว 90 วัน
6. แจ้งที่พกั อาศัย แจ้งการเข้าทางาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่น ๆ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจบริ การนาเข้าแรงงานต่างด้าว บริ ษทั เวิร์ค พลัส จากัด
3. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจบริ การนาเข้าแรงงานต่างด้าว บริ ษทั เวิร์ค พลัส จากัด โดย
แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 5 ส่ วนประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์แผนการตลาด การวิเคราะห์
แผนการดาเนินงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน
4. ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี Five Forces Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants)
ผูเ้ ข้ามาใหม่สามารถเข้าสู่ อุตสาหกรรมนี้ ได้ค่อนข้างง่าย เนื่ องจากในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีและการสื่ อสาร
มากมายที่ช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนิ นธุ รกิจ อีกทั้งธุ รกิจนี้ เป็ นธุ รกิจที่ใช้เงินลงทุนต่า จึงทาให้มีผู ้
ต้องการเข้ามาทาธุ รกิจนี้ เป็ นจานวนมาก แต่ดว้ ยขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุง่ ยากและใช้เวลาในการดาเนิ นการ
พอสมควรจึ งทาให้บางคนที่ ตอ้ งการมาเป็ นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ยงั มี ไม่มากเนื่ องจากยังไม่รู้
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน หากต้องการเข้ามาดาเนิ นการในอุตสาหกรรมนี้ จาเป็ นจะต้องศึกษาหาข้อมูลอย่าง
ละเอียดหรื อมีผเู้ ชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนาเนื่องจากการดาเนินงานในธุรกิจนี้ เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมาย
2. การคุมคามจากสิ นค้าหรื อการบริ การทดแทน (Threat of Substitutes)
สิ นค้าทดแทนสาหรับธุ รกิจการนาเข้าแรงงานต่างด้าวระบบ MOUในปั จจุบนั ยังมีไม่ค่อยมากนัก เนื่ องจาก
แรงงานไทยบางส่ วนยังไม่สามารถทดแทนแรงงานต่างด้าวได้อย่างสมบูรณ์ในอุตสาหกรรมบางประเภท
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เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้ าง สามารถจ้างคนไทยในการทางานได้แต่อาจจะมี ค่าจ้างแรงงานที่ สูงกว่า และ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานไม่ เท่ ากับแรงงานต่างด้าว อี กทั้งคนไทยยังต้องมี กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับที่ มากกว่า
แรงงานต่างด้าวอีกด้วย
3. อานาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers)
อานาจการต่อรองของผูซ้ ้ื อมี ค่อนข้างมาก เนื่ องจากปั จจุ บนั มี บริ ษทั ที่ ทาธุ รกิ จการนาเข้าแรงงานและทา
เอกสารต่าง ๆ ระบบ MOU เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ทาให้ลกู ค้าที่อาจจะเป็ นทั้งผูป้ ระกอบการหรื อแรงงานเองก็ตามมี
ตัวเลือกในการเลือกใช้บริ การที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร ดังนั้นกลยุทธ์ดา้ นบริ การ และรู ปแบบการบริ การที่
ครบวงจร จะทาให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้เนื่ องจากหากบริ ษทั สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ครบจบในที่เดียวจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้าทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดการบอกต่อทา
ให้สามารถดึงดูดลูกค้ารายอื่น ๆ ได้
4. อานาจการต่อรองจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
ในการนาเข้าแรงงานเข้ามายังประเทศไทยจาเป็ นจะต้องมีบริ ษทั Subcontract จากประเทศต้นทางในการที่
จัดหาและจัดทารายชื่อแรงงานส่ งมายังประเทศไทยเพื่อดาเนิ นการยืน่ Calling visa โดยจะมีค่าใช้จ่ายที่เรา
ต้องจ่ายให้กบั กับบริ ษทั Subcontract ก่อนโดยในการดาเนิ นธุ รกิจช่วงแรกทางบริ ษทั Work Plus จะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั บริ ษทั ประเทศต้นทางเป็ นเงินสด เนื่องจากเป็ นกิจการที่พ่ งึ เริ่ มดาเนิ นการ มีความไว้เนื้ อ
เชื่อใจกันที่ค่อนข้างต่า แต่หากเมื่อธุ รกิจสามารถดาเนิ นการได้เป็ นระยะเวลาหนึ่ งแล้วเกิดความไว้เนื้ อเชื่อใจ
กัน ก็สามารถที่จะจ่ายเงินค่าบริ การเป็ นเงินเชื่อได้
5. การแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้กาลังเป็ นที่นิยมมากขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากประเทศไทยในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการ
นิยมใช้แรงงานต่างด้าวกันเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้บริ ษทั ที่ดาเนินการในอุตสาหกรรมการนาเข้าแรงงานนี้ มีการ
แข่งขันที่ ค่อนข้างสู ง ดังนั้นทางบริ ษทั Work plus ของเราได้มีมาตรการการจัดการและขั้นตอนการ
ดาเนิ นงานที่เป็ นระบบ รวดเร็ ว ครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี รวมถึง
พนักงานทุกคนมีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีต่อลูกค้าพร้อมให้คาปรึ กษาและแนะนาลูกค้าตลอดทั้งก่อนให้บริ การและ
หลังให้บริ การ
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths)
1. บริ ษทั มี ผเู ้ ชี่ ยวชาญที่ อยู่ในวงการธุ รกิ จการนาเข้าแรงงานต่างด้าวมากกว่า 10 ปี คอยให้คาแนะนาและ
คาปรึ กษา
2. บริ ษทั มีการทางานที่เป็ นขั้นเป็ นตอนอย่างชัดเจน รวดเร็ วและถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ โดยบริ ษทั จะยึด
หลักผลประโยชน์และอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าเป็ นอันดับ 1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดี
ที่ดี
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3. สถานที่ต้ งั บริ ษทั อยูใ่ กล้กบั สถานประกอบการสะดวกต่อการเดินทางของนายจ้างและลูกจ้าง เช่น ตลาดสี่ มุม
เมือง บริ ษทั อิตาเลี่ ยนไทย เป็ นต้น ซึ่ งสถานที่เหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมนายจ้างที่ตอ้ งการแรงงานต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าวที่ตอ้ งการทาเอกสารต่าง ๆ
4. บริ ษทั เรามีช่องทางการติดต่อกับลูกค้าหลายช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า เช่น การเดินทาง
ไปหาลูกค้าเองโดยตรงโดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งเข้ามาที่บริ ษทั
จุดอ่ อนของธุรกิจ (Weaknesses)
1. เป็ นบริ ษทั ใหม่ที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ในวงการ ทาให้ความหน้าเชื่อถือที่มีต่อลูกค้าน้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่ง
2. อานาจการต่อรองกับ Supplier ยังน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
3. ฐานลูกค้าเก่ายังไม่มี ต้องใช้เวลาและเงินทุนในการทาการตลาดเพื่อหาลูกค้า
4. ขาดการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด เนื่องจากมีเงินทุนต่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
โอกาสของธุรกิจ (Opportunities)
1. ประเทศไทยกาหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องทาบันทึกความเข้าใจ หรื อ MOU เพื่อเข้ามาทางานใน
ประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึ งเป็ นโอกาสที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อานวยความสาดวกให้กบั
นายจ้างและลูกจ้าง
2. การเติบโตของเศรษฐกิจ และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้า
มาทางานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
3. สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย เนื่ องจากที่ต้ งั บริ ษทั ใกล้กบั สถานประกอบการ และยังมีสื่อ Social Media
เช่น Facebook ในการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายยิง่ ขึ้น
อุปสรรคของธุรกิจ (Threats)
1. มีการแข่งขันสู ง เนื่องจากปั จจุบนั มีกิจการประเภทนี้ข้ ึนจานวนมาก
2. เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จในช่วงตกต่าทาให้นายจ้างส่ วนใหญ่ มักตัดภาระค่าใช้ในการที่จะดาเนิ นการเอง
หรื อให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวดาเนิ นการเองไม่ใช้บริ การบริ ษทั เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ค่อนข้าง
สูง
3. ในปัจจุบนั การหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทางานได้ยาก ค่าตอบแทนสู ง
 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (T: Target Market)
กลุ่มเป้ าหมายหลักของบริ ษทั เวิร์ค พลัส คื อ กลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมและบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ อยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมนวนคร ที่ มีความต้องการแรงงานต่างด้าว และมี
ขนาดของธุ รกิจชนาดใหญ่ที่มีแรงงานมากกว่า 50 คนกลุ่มคนเหล่านี้ เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีความต้องการแรงงานแต่
ไม่มีเวลาในการดาเนิ นงานด้านเอกสารต่าง ๆ ต้องการความสะดวกสบายไม่ตอ้ งการที่ ดาเนิ นการด้านเอกสารด้วย
ตนเอง เพราะค่อนข้างยุง่ ยากและใช้เวลานาน อีกทั้งกลุ่มคนเหล่านี้ เป็ นกลุ่มคนวัยกลางคนที่ใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการ
ทางาน ทุ่มเทกับการทางานจึงไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะมาดาเนิ นการต่าง ๆ ด้วยตัวเองนั้นหมายถึงกลุ่มคนเหล่านี้ จะมี
กาลังในการที่จะสามารถจ่ายค่าบริ การและผลตอบแทนให้กบั แรงงานที่เรานาเข้าและจัดส่ งไปให้ได้
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายรองของบริ ษทั เวิร์ค พลัส คือกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่ทาอาชีพค้าขาย ในตลาดสี่ มุมเมือง
ตลาดไท ตลาดรังสิ ต และตลาดสะพานใหม่ และมีขนาดของธุ รกิจขนาดเล็กที่มีแรงงานไม่เกิน 10 คน กลุ่มคนกลุ่มนี้
เป็ นกลุ่มที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าว แต่มีความต้องการในจานวนที่ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก
การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (P: Positioning)
จากรู ปแสดงการวางตาแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยบริ ษทั เวิร์ค พลัส เลือกใช้กลยุทธ์การบริ การ
ที่เหนือกว่าคู่แข่ง คือ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ บริ ษทั เวิร์ค พลัส สามารถดาเนินการด้านต่าง ๆ แล้วเสร็ จให้กบั
ลูกค้า ภายใน 1 -30 วัน ขึ้นอยูแ่ ล้วแต่ละบริ การ อีกทั้งราคาการคิดค่าบริ การในการดาเนิ นการต่าง ๆของบริ ษทั เวิร์ค
พลัส ยังอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน สมเหตุ สมผล เมื่อเทียบกับคุณภาพและการบริ การ ซึ่ งการบริ การของบริ ษทั เวิร์ค พลัส
นั้นจะสามารถให้ความคุม้ ค่าและความสะดวกกับลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ ทั้งในด้านของความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การและราคา
ราคาสู ง

ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การน้อย

ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การมาก

ราคาต่า
รู ปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริ การนาเข้าแรงงานต่างด้าว บริ ษทั เวิร์ค พลัส จากัด
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา (Product and Price Strategies)
ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราค่าบริ การ
การบริการ
บริ การจัดหา / นาเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU)
นาเข้าต่างด้าวครบวาระ 4 ปี
นาเข้าแรงงานต่างด้าวระบุตวั (นายจ้างระบุชื่อ)
บริ การจัดทา / ต่ออายุวซี ่า ใบอนุญาตทางาน ครบวาระ2ปี
รายงานตัว 90 วัน
แจ้งที่พกั อาศัย แจ้งการเข้าทางาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่น ๆ
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กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ช่องทางในการจัดจาหน่ายถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการทาการตลาด ซึ่ งส่ งผลต่อการประสบความสาเร็ จของ
ธุ รกิจ โดยลูกค้าสามารถติดต่อบริ ษทั เวิร์ค พลัส ได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ อินเตอร์ เน็ต สื่ อ social ต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นทางเว็บไซต์โดยตรงของบริ ษทั เว็บไซต์ Facebook หรื อ Line และสามารถเข้ามาได้หน้าออฟฟิ ศได้เลย อีกทั้งยัง
มีการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากในและแจกนามบัตรเขตพื้นที่ตลาดต่าง ๆ
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษทั มีการใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด ดังต่อไปนี้ คือ
1. การสร้ างเว็บไซต์ การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ บริ ษทั เวิร์ค พลัส จะใช้ช่องทางในการลง
โฆษณา 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์บริ ษทั www.workplus.com และ www.facebook.com เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเดินทางมาถึงบริ ษทั ก็สามารถรู ้จกั บริ ษทั ได้อย่างครบถ้วน
2. การลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ แจกนามบัตรในช่ วงแรกบริ ษทั จะมี การลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อให้บริ ษทั เป็ นที่รู้จกั โดยการประชาสัมพันธ์จะมีลกั ษณะการพูดโดยตรง ประชาสัมพันธ์โดยตรง
บอกถึงรายละเอียดการบริ การ และมีการแจกนามบัตร เบอร์ โทรศัพท์ และที่อยูข่ องบริ ษทั เพื่อให้ผทู้ ี่
สนใจใช้บริ การสามารถติดต่อสอบถามได้
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ใช้งบประมาณสาหรับการส่ งเสริ มการตลาดในปี แรกเท่ากับ 37,000 บาท
 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
การวางแผนกาลังการบริ การ ปริ มาณการบริ การ และอัตราการบริ การ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการปริ มาณการให้บริ การ และยอดขายจริ งต่อเดือน
ประมาณการบริการ
บริ การจัดหา / นาเข้าแรงงานต่างด้าว
ถูกต้องตามกฎหมาย (MOU)
นาเข้าต่างด้าวครบวาระ 4 ปี
นาเข้าแรงงานต่างด้าวระบุตวั
(นายจ้างระบุชื่อ)
บริ การจัดทา / ต่ออายุวซี ่า ใบอนุญาต
ทางาน ครบวาระ 2 ปี
รายงานตัว 90 วัน
แจ้งที่พกั อาศัย แจ้งการเข้าทางาน
แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่น ๆ
รวม

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สั ดส่ วนการ
ให้ บริการ

ปริมาณการให้ บริการ
(บริการ / เดือน)

4.55%

10

30,000

300,000

4.55%
4.55%

10
10

30,000
30,000

300,000
300,000

4.55%

10

12,000

120,000

40.91%
40.91%

90
90

300
500

27,000
45,000

100%

220
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการประมาณการให้บริ การจริ งต่อปี
ประมาณการบริการ
บริ การจัดหา / นาเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตาม
กฎหมาย (MOU)
นาเข้าต่างด้าวครบวาระ 4 ปี
นาเข้าแรงงานต่างด้าวระบุตวั (นายจ้างระบุชื่อ)
บริ การจัดทา / ต่ออายุวซี ่า ใบอนุญาตทางาน ครบวาระ
2 ปี
รายงานตัว 90 วัน
แจ้งที่พกั อาศัย แจ้งการเข้าทางาน
แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่น ๆ
รวม
*กาหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 12 เดือน

สั ดส่ วน ปริมาณการ
การ
ให้ บริการ
ให้ บริการ (บริการ / ปี )
4.55%
120

ราคา
(บาท)

ยอดขาย
(บาท / ปี )

30,000

3,600,000

4.55%
4.55%
4.55%

120
120
120

30,000
30,000
12,000

3,600,000
3,600,000
1,440,000

40.91%
40.91%

1080
1080

300
500

324,000
540,000

100%

2,640

13,104,000

จากข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักร จากสานักบริ หารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัด หางาน ณ เดื อ นมี น าคม 2561 คนต่ า งด้า วที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตท างานทั่ว ราชอาณาจัก ร มี จ านวนทั้ง สิ้ น
2,189,868 คน ซึ่ งมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 90 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตทางานทัว่ ราชอาณาจักร เป็ นส่ วนขับ
เคลื่อนที่สาคัญให้กบั เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2563) ซึ่ งบริ ษทั เวิร์ค พลัส ได้ทาการ
ประมาณการกาลังในการให้บริ การเอาไว้ดงั นี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประมาณการให้บริ การสูงสุ ด
ปี ที่ 1
กาลังการให้บริ การสู งสุ ด (คน)
5,040
ปริ มาณการให้บริ การจริ ง (คน)
2,640
อัตราการกาลังให้บริ การ
52.38%

ปี ที่ 2
5,040
2,892
57.38%

ปี ที่ 3
5,040
3,144
62.38%

ปี ที่ 4
5,040
3,396
67.38%

ปี ที่ 5
5,040
3,648
72.38%

ขั้นตอนกระบวนการการบริ การ
1) กล่าวต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อสอบถามถึงรายละเอียดที่ตอ้ งการ โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้โดยตรงโดยที่
เข้ามาที่บริ ษทั หรื อ สอบถามได้ผา่ นทางโทรศัพท์ กล่องข้อความ Facebook โดยจะมีพนักงานคอยแจ้ง
รายละเอียดดังกล่าวตามที่ลูกค้าถาม
2) พนักงานจะสอบถามความต้องการรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าตามบริ การนั้น ๆ โดยจะแจ้งถึงเอกสารที่ตอ้ ง
เตรี ยม อัตราค่าบริ การ ระยะเวลาต่าง ๆให้ลูกค้าทราบ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1384

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

3) ถ้าลูกค้าตกลงจะมีการทาการเซ็นต์สัญญาและชาระค่าบริ การ ถ้าหากลูกค้าไม่ตกลงไม่ตอ้ งทาการเซ็นต์สัญญา
และไม่ตอ้ งชาระค่าบริ การ
4) เมื่อทาการเซ็นต์สัญญาและชาระค่าบริ การเรี ยบร้อยแล้ว ให้ลกู ค้าเตรี ยมเอกสารต่าง ๆตามที่บริ ษทั แจ้งมายืน่
ให้กบั ทางบริ ษทั
5) ทางบริ ษทั จะเริ่ มทาการให้ในวันถัดไป เวลาแล้วเสร็ จจะขึ้นอยูก่ บั แต่ละบริ การ
6) หลังจากดาเนินการต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว จะนาเอกสารที่ได้ดาเนินงานส่ งคืนให้กบั ลูกค้า
 การวิเคราะห์ แผนกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
บริ ษทั เวิร์ค พลัส เป็ นบริ ษทั นาเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศ และรับจัดทาเอกสาร
ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ขนาดเล็ก จึงได้ออกแบบการทางานให้มีลกั ษณะที่ง่ายโดยแบ่งตามหน้าที่ความชานาญของ
พนักงานแต่ละคนเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนนั้นทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยมีการวางโครงสร้างองค์กรดังนี้
ผูบ้ ริ หาร
(1 ตาแหน่ง)

ฝ่ ายธุรการ
(2 ตาแหน่ง)

ฝ่ าย
ต่างประเทศ
(2 ตาแหน่ง)

ฝ่ ายบัญชี
(1 ตาแหน่ง)

พนักงานทา
ความสะอาด
(1 ตาแหน่ง)

รู ปที่ 2 แสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart) ของธุรกิจบริ การนาเข้าแรงงานต่างด้าว
บริ ษทั เวิร์ค พลัส จากัด
 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั เวิร์ค พลัส จากัด ได้ทาการประมาณการยอดขาย และวิเคราะห์แผนการเงินไว้ดงั นี้
ตารางที่ 5 ตารางแสดงปริ มาณการขาย
ปริ มาณการขายในปี แรก
อัตราการเติบโต

2,640
5%

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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2,640

ปี ที่ 2
2,772

ปี ที่ 3
2,911

ปี ที่ 4
3,056

ปี ที่ 5
3,209
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงสัดส่ วนการขายในแต่ละรายการบริ การ
รายการ
สั ดส่ วนการขาย %
บริ การจัดหา / นาเข้าแรงงานต่างด้าว
4.55%
ถูกต้องตามกฎหมาย (MOU)
นาเข้าต่างด้าวครบวาระ 4 ปี
4.55%
นาเข้าแรงงานต่างด้าวระบุตวั
4.55%
(นายจ้างระบุชื่อ)
บริ การจัดทา / ต่ออายุวซี ่า ใบอนุญาต
4.55%
ทางาน ครบวาระ 2 ปี
รายงานตัว 90 วัน
40.91%
แจ้งที่พกั อาศัย แจ้งการเข้าทางาน
40.91%
แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่น ๆ
รวม
100%
ตารางที่ 7 ตารางแสดงรายได้จากการขาย
รายการ
บริ การจัดหา / นาเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้อง
ตามกฎหมาย (MOU)
นาเข้าต่างด้าวครบวาระ 4 ปี
นาเข้าแรงงานต่างด้าวระบุตวั
(นายจ้างระบุชื่อ)
บริ การจัดทา / ต่ออายุวซี ่า ใบอนุญาตทางาน
ครบวาระ 2 ปี
รายงานตัว 90 วัน
แจ้งที่พกั อาศัย แจ้งการเข้าทางาน แจ้งออก
จากงาน และเอกสารอื่น ๆ
รวม
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ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

120

126

132

139

146

120

126

132

139

146

120

126

132

139

146

120

126

132

139

146

1,080

1,134

1,191

1,250

1,313

1,080

1,134

1,191

1,250

1,313

2,640

2,772

2,911

3,056

3,209

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

3,600,000

3,780,000

3,969,000

4,167,450

4,375,823

3,600,000

3,780,000

3,969,000

4,167,450

4,375,823

3,600,000

3,780,000

3,969,000

4,167,450

4,375,823

1,440,000

1,512,000

1,587,600

1,666,980

1,750,329

324,000

340,200

357,210

375,071

393,824

540,000

567,000

595,350

625,118

656,373

13,104,000 13,759,200 14,447,160 15,169,518 15,927,994
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
ต้ นทุนสิ นค้ าทีข่ าย
บริ การจัดหา / นาเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตาม
กฎหมาย (MOU)
นาเข้าต่างด้าวครบวาระ 4 ปี
นาเข้าแรงงานต่างด้าวระบุตวั (นายจ้างระบุชื่อ)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

2,256,000 2,368,800 2,487,240 2,611,602 2,742,182
2,256,000 2,368,800 2,487,240 2,611,602 2,742,182
2,256,000 2,368,800 2,487,240 2,611,602 2,742,182

บริ การจัดทา / ต่ออายุวซี ่า
516,000 541,800 568,890 597,335 627,201
ใบอนุญาตทางาน ครบวาระ 2 ปี
รายงานตัว 90 วัน
แจ้งที่พกั อาศัย แจ้งการเข้าทางาน แจ้งออกจากงาน
108,000 113,400 119,070 125,024 131,275
และเอกสารอื่น ๆ
7,392,000 7,761,600 8,149,680 8,557,164 8,985,022
วัตถุดบิ ทางตรง (DM)
1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000
ค่ าแรงงานทางตรง (DL)
129,600 129,600 129,600 129,600 129,600
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิต (OH)
8,673,600 9,043,200 9,431,280 9,838,764 10,266,622
ต้ นทุนสิ นค้ าทีข่ าย
ตารางที่ 9 ตารางแสดงงบกาไรและขาดทุน
ปี ที่ 0
รายได้จากการขาย
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ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

9,043,200

9,431,280

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

-

4,290,400

4,576,000

4,875,880

5,190,754

5,521,372

-

38,000

39,000

40,950

42,998

45,147

43,862

43,862

43,862

43,862

43,862

ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์โรงงาน

ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์สานักงาน

ปี ที่ 3

8,673,600

ค่าเสื่ อมราคา - อาคารโรงงาน

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด

ปี ที่ 2

13,104,000 13,759,200 14,447,160 15,169,518 15,927,994

หัก ต้นทุนสิ นค้าที่ขาย

กาไรขั้นต้ น

ปี ที่ 1
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ค่าใช้จ่ายสานักงาน
EBIT
กาไรก่อนภาษี
ภาษี
กาไรสุ ทธิ

13,560

14,238

14,950

15,697

16,482

-

4,194,978

4,478,900

4,776,118

5,088,197

5,415,880

-

4,194,978

4,478,900

4,776,118

5,088,197

5,415,880

-

1,258,493

1,343,670

1,432,835

1,526,459

1,624,764

-

2,936,485

3,135,230

3,343,283

3,561,738

3,791,116

บริ ษทั เวิร์ค พลัส ใช้งบประมาณในการลงทุน และการจดทะเบียนดาเนิ นกิจการในรู ปแบบบุคคลธรรมดา
มีงบประมาณในการลงทุนทั้งหมด 3,500,000 บาทโดยเจ้าของถือหุ น้ ทั้งหมดเพียงรายเดียว มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 10 ตารางแสดงรายละเอียดจานวนเงินในการลงทุน
รายการ
อัตราการลงทุน
เงินลงทุน
100%
ส่ วนของเจ้าของ
100%

จานวนเงินลงทุน
3,500,000 บาท
3,500,000 บาท

ตารางที่ 11 ตารางแสดงการวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ระยะเวลาคืน และอัตราผลตอบแทนภายใน
ระยะเวลาคืนทุน
ปี ที่ 0
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
เงินลงทุน
5,719,310
Free Cashflow
1,280,690
3,120,347 1,751,477 1,855,503 1,964,731 2,079,420
กระแสเงินสดสุ ทธิ
(4,438,620)
3,120,347 1,751,477 1,855,503 1,964,731 2,079,420
Payback Period
(1,318,273) 433,204 2,288,707
NPVมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
3,520,655.85
IRR
44%
อัตราส่ วนลด
10%
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนทั้งหมด 5,719,310 บาท มียอดขายปี ที่ 1–5 เท่ากับ 13,116,259 บาท, 13,772,072 บาท,
14,460,675 บาท, 15,183,709 บาท และ 15,942,895 บาท ตามลาดับ มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1–5 เท่ากับ 2,883,965 บาท,
3,082,885 บาท, 3,291,120 บาท, 3,509,767 บาท และ 3,739,347 บาท ตามลาดับ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เท่ากับ 2 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 3,617,449 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 44%
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5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาความเป็ นไปได้ของธุรกิจบริ การนาเข้าแรงงานต่างด้าว บริ ษทั เวิร์ค พลัส จากัด โดยทาการ
วิเคราะห์ท้ งั หมด 5 ด้านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์สถานการณ์
เนื่ องด้วยปั จจุบนั ประเทศไทยมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง จึ งทาให้เกิ ดความต้องการด้าน
แรงงานเพิ่มมากขึ้น ทาให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการ แต่ปัจจุบนั นายจ้างส่ วนใหญ่ที่ใช้แรงงาน
ต่างด้าว ไม่ค่อยมีเวลาในการดาเนิ นการด้านเอกสารต่าง ๆ ให้กบั ลูกจ้างเนื่ องจากอาจเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากและเสี ยเวลาจึง
มีบริ ษทั จัดทาเอกสารสาหรั บแรงงานต่างด้าวที่ พร้ อมช่วยดาเนิ นเรื่ องต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน เมื่อทาการ
วิเคราะห์สถานการณ์แล้วพบว่า ผูเ้ ข้ามาใหม่ถึงแม้จะเข้ามาได้ค่อนข้างง่าย แต่ดว้ ยขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุง่ ยากรวมไป
ถึงจาเป็ นจะต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดหรื อมีผเู ้ ชี่ ยวชาญคอยให้คาแนะนาเนื่ องจากการดาเนิ นงานในธุ รกิ จนี้
เกี่ ยวข้องกับทางด้านกฎหมายจึ งทาให้ผูท้ ี่ ตอ้ งการมาเป็ นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ยงั มี ไม่ มาก รวมไปถึ ง
แรงงานไทยบางส่ ว นยัง ไม่ ส ามารถทดแทนแรงงานต่ างด้าวได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ ในอุ ตสาหกรรมบางประเภท เช่ น
อุ ตสาหกรรมก่ อสร้ าง และบริ ษทั มี จุ ดแข็งที่ สามารถเอาชนะอุ ปสรรคได้คื อ มี ผูเ้ ชี่ ยวชาญคอยให้คาแนะนาและ
คาปรึ ก ษา อี กทั้ง บริ ษ ัท มี ก ารท างานที่ ร วดเร็ ว ถูก ต้อ ง สามารถตรวจสอบได้ สถานที่ ต้ งั บริ ษ ัท อยู่ใ กล้กับ สถาน
ประกอบการสะดวกต่อการเดินทางมี ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าหลายช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ก็ยงั มีจุดอ่อนคือ เป็ นบริ ษทั ใหม่ที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ทาให้มีฐานลูกค้าน้อยกว่าบริ ษทั คู่แข่ง ฐานลูกค้าเก่า
ยังไม่มี แต่เมื่อสรุ ปแล้ว บริ ษทั มีจุดแข็งที่สาคัญมากกว่าจุดอ่อน
2) การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
บริ ษ ัท เวิ ร์ค พลัส มี ก ลุ่ ม ลูก ค้าเป้ าหมายเป็ นชาวไทย และชาวต่ างชาติ ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม และบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ อยู่ในนิ คมอุ ตสาหกรรมนวนคร ที่ มีความต้องการแรงงานต่างด้าว และมี ความ
ต้องการแรงงานแต่ไม่มีเวลาในการดาเนิ นงานด้านเอกสารต่าง ๆ โดยบริ ษทั เวิร์ค พลัส สามารถเข้ามาร่ วมจัดการ
ดาเนิ นงานให้กบั กลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้ ได้ ม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย กลยุทธ์การส่ งเสริ ม
การตลาด กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และราคาที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
และตลาดเป้ าหมายได้อีกด้วย
3) การวิเคราะห์ดา้ นการดาเนินงาน
ในการวางแผนกาลังการบริ การ ปริ มาณการบริ การ และอัตราการบริ การของบริ ษทั เวิร์ค พลัส จากัด ได้ใช้
เทคโนโลยีบล็อ กเชนในการบู ร ณาการข้อ มู ลระหว่างหน่ วยงานของภาครั ฐ ท าให้ลดขั้นตอนในการดาเนิ นงาน
ประหยัดต้นทุ น เพิ่มศักยภาพ ลดระยะเวลาหรื ออานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ หลากหลายด้านซึ่ งรวมถึ ง
การทางานการพัฒนาศักยภาพของกระบวนการการดาเนินงานของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) การวิเคราะห์ดา้ นกาลังคน
การจัดการโครงสร้างองค์การแบบตามหน้าที่ (Functional Organization) ซึ่ งมีความง่ายต่อการบริ หารจัดการ
ควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั เวิร์ค พลัส เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็ก จึงได้ออกแบบการทางานให้มีลกั ษณะที่
ง่ายโดยแบ่งตามหน้าที่ความชานาญของพนักงานแต่ละคนเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนนั้นทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่ และมีประสิ ทธิภาพมากที่สุดให้สามารถสาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1389

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

5) การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
ธุ รกิ จบริ การนาเข้าแรงงานต่างด้าว บริ ษทั เวิร์ค พลัส จากัด มี ระยะเวลาคื นทุนที่ 2 ปี โดยมี มูลค่าสุ ทธิ
ปั จจุบนั (NPV) เท่ากับ 3,617,449 บาท ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก แสดงว่าการลงทุนทาธุ รกิจนี้ มีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน และ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 44% ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนภายในธุ รกิ จนั้นได้รับมี
ความคุม้ ค่ากับการลงทุน
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการดาเนินงาน การวิเคราะห์ดา้ น
กาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิ จบริ การนาเข้าแรงงานต่างด้าว บริ ษทั เวิร์ค พลัส จากัด
ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดขึ้นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาพบว่ า สิ่ ง ที่ เ ป็ นตัว ก าหนดความคุ ้ม ค่ า แก่ ก ารลงทุ น ของธุ ร กิ จ บริ ษ ัท เวิ ร์ ค พลัส จ ากัด
คือตัวแปรของปริ มาณการให้บริ การ ซึ่ งมีผลต่อค่าของ NPV, IRR และ Payback Period ดังนั้นถ้าหากว่ามีปริ มาณ
ลูกค้าลดลงหรื อมีรายได้ต่อเดือนที่นอ้ ยลงจะส่ งผลต่อรายได้ของธุ รกิจ ซึ่ งจาเป็ นจะต้องมีวิธีการจัดการที่จะเพิ่มรายได้
หรื อรั กษารายได้ให้อยู่ในจุ ดที่ คุม้ ทุ น โดยคานึ งจากสภาพแวดล้อม และสถานณ์ การต่าง ๆ ณ ขณะนั้น เพื่อให้
โครงการสามารถดาเนินต่อไปได้
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