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บทที่ 1 

ความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการจัดการองคกร 

 

1. ความหมายของธุรกิจ  

ธุรกิจ (Business) หมายถึง กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที ่สัมพันธกันเปนระบบอยาง

ตอเนื่องในดานการผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินคาและบริการ โดยมีจุดมุงหมายที่จะไดกําไรหรือ

ไดรับผลตอบแทนจากกิจกรรมนั้น 

        

2. จุดมุงหมายของการดําเนินธรุกิจ 

           จุดมุงหมายของการดําเนินธุรกิจ คือ ตองการใหไดกําไรมากที่สุด (Maximized Profit) ซึ่งตางจาก

การดําเนินงานของหนวยราชการ และองคกรการกุศล ซึ่งมีจุดมุงหมายในการใหบริการแกประชาชน โดยไม

หวังผลตอบแทน 

 

3. ความหมายขององคกร 

องคกร (Organization) หมายถึง กลุมของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันประกอบกิจกรรมที่มี

จุดมุงหมายเดียวกัน ภายใตโครงสรางที่จัดตั้งขึ ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม โดยการเชื่อมโยงกับ

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือความอยูรอดขององคกร  

 

4. ทรัพยากรในการจัดการธุรกิจ 

ทรัพยากรหรือปจจัยที่นักบริหารจัดการตองใหความสนใจ เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค

ขององคกร ประกอบดวย 6M ดังตอไปนี้ 

1) พนักงาน/ คน (Man) หมายถึง ทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานในองคกร นับวาเปนทรัพยากรท่ี

สําคัญท่ีสุด เปนผูท่ีปฏิบัติงาน ตัดสินใจ และมีความใกลชิดกับลูกคาท่ีสงผลความสําเร็จขององคกร 

2) เงินทุน (Money) หมายถึง เงินลงทุนหรือทรัพยสินที่มีคา ซึ่งนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน

องคกรและธุรกิจ ไมวาจะเปน เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เปนตน ถาองคกรมีระบบการเงินท่ีไมดีหรือบริหาร

การเงินไมมีประสิทธิภาพ จะทําใหประสบปญหายุงยาก สงผลตอการดําเนินธุรกิจได 

3) วัสดุ (Material) หมายถึง วัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูป ชิ้นสวนประกอบที่ใชในการผลิตสินคาหรือ

บริการ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของการดําเนินธุรกิจ 
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4) เครื่องจักร (Machine) หมายถึง เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในสํานักงานหรือโรงงาน 

เปนองคประกอบที่สงผลตอการผลิตสินคาหรือบริการ มีประสิทธิภาพ สงผลตอมาตรฐานสินคาและบริการ ท่ี

สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา  

5) วิธีการปฏิบัติงาน (Method) หมายถึง วิธีการในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนของการดําเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงตองมีการวางแผนและควบคุม เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคลองตัว สอดคลองกับ

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร 

6) ขอมูลขาวสาร (Message) หมายถึง ขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญและเปนประโยชนที ่เปน

เครื่องมือเพื่อใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งขอมูลตาง ๆ ไดมาจากการรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง เชน 

ขอมูลคูแขง ขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต ขาวสารทางธุรกิจ วารสารทางธุรกิจ ผลการวิจัยตาง ๆ เปนตน  

 

5. หนาท่ีในการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจทุกประเภท ตางมีหนาที่ในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคไดรับความ

พึงพอใจสูงสุด เกิดอรรถประโยชนสูงสุด สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางสมบูรณ หนาท่ี

ในการประกอบธุรกิจดังกลาว ไดแก 

1) การผลิต/การปฏิบัติการ (Production/Operations) เปนกิจกรรมในการแปรรูปวัตถุดิบใหเปน

สินคาหรือบริการ เพื ่อตอบสนองความตองการของผู บริโภค ทําใหผู บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

กระบวนการผลิตสินคาหรือบริการมีหลายขั้นตอน จึงจะสามารถแปรรูปสินคาหรือบริการไดตามท่ีผูบริโภค

ตองการ ผูประกอบธุรกิจจะตองมีความรูในการผลิตเปนอยางดี จึงจะทําใหไดสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพดี มี

ตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งปจจัยสําคัญในการผลิตหรือการปฏิบัติการที่ผูประกอบธุรกิจตองพิจารณา ไดแก การ

เลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การจัดซื้อจัดหา การออกแบบสินคา การกําหนดตารางเวลาการผลิต และ

การตรวจสอบสินคา และการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

2) การเงินหรือการจัดหาเงินทุน (Financing) เงินทุนถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการประกอบ

ธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจจึงตองมีการบริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดสรรเงินทุนในการดําเนินงาน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และการจัดหาเงินทุนมาใชในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีแหลงเงินทุน 2 แหลง ดังนี้ 

2.1) แหลงเงินทุนภายใน (Internal Sources) เปนเงินทุนที่ไดจากเจาของกิจการ ไดแกเงินที่นํามา

ลงทุน และจากกําไรสะสม 

2.2) แหลงเงินทุนภายนอก (External Sources) เปนเงินทุนที่ไดจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน

ภายนอกกิจการ เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย บรรษัทบริหารสินทรัพย ธุรกิจขนาดยอย 

(บอย.) บริษัทประกันภัย เปนตน 
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3) การจัดการทร ัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ทรัพยากรคนถือว าเปน

ปจจัยพื้นฐานและเปนทรัพยากรที่สําคัญมากที่สุดในการประกอบธุรกิจเนื่องจากมีความหลากหลายและมี

วิธีการในการบริหารจัดการที่แตกตางกันในแตละคน ผูประกอบธุรกิจควรจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และ

เหมาะสมกับตําแหนงงาน เมื่อไดบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานแลว ผูประกอบธุรกิจยังตองรักษา

บุคลากรดังกลาวใหปฏิบัติงานอยูกับองคกรตลอดไปอยางมีความสุข ผูประกอบการสามารถทําการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยโดยใชหลักการ “จัดคนใหเหมาะสมกับงาน (Put the right man in the right job)” เริ่ม

ตั้งแตการวางแผนกําลังคน การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย การพัฒนาและฝกอบรม การจัดการ

คาตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4) การจัดการการตลาด (Marketing Management) เปนกระบวนการท่ีทําใหสินคาหรือบริการถึงมือ

ผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภค ซึ่งผูประกอบการสามารถนํา

กลยุทธทางการตลาดมาปรับใชใหเหมาะสมกับธุรกิจแตละประเภทได ไดแกกลยุทธ 8P ประกอบดวย  

4.1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy) เปนการตัดสินใจที ่เกี ่ยวเนื่องกับตัวผลิตภัณฑ

ทั้งหมด เริ่มตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต การบรรจุหีบหอเพื่อใหผลิตภัณฑของเรามีความแตกตาง

จากคูแขง การนําสินคาไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑของคูแขงในทองตลาดวามีจุดเดนและจุดดอยอยางไร 

คุณสมบัติทุกอยางของผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดในระดับความพึงพอใจ

สูงสุด  

4.2) กลยุทธดานราคา (Price Strategy) เปนกลยุทธสําคัญที่จะชวยสรางความไดเปรียบมากขึ้น การ

กําหนดราคาตองคํานึงถึงปจจัยตนทุนการผลิตบวกกับผลกําไรท่ีตองการจะได แลวจึงกําหนดราคาขายออกมา 

โดยตองคํานึงสภาพการแขงขันของตลาด นอกจากนี ้การกําหนดราคายังบอกถึงตําแหนงที ่ตองการให

ผลิตภัณฑไปยืนอยูดวย ซ่ึงการตั้งราคาอาจตั้งใหใกลเคียงกับผลิตภัณฑประเภทเดียวกันในทองตลาด หรือนอย

กวาหากตองการแยงชิงฐานลูกคา หรือมากกวาหากตองการวางตําแหนงผลิตภัณฑใหอยูเหนือกวาผลิตภัณฑ

ท่ัวไป 

4.3) กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy) เปนหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญของการวาง

กลยุทธทางการตลาด เพราะหากสามารถหาชองทางกระจายสินคาไปสูมือผูบริโภคไดมากเทาไร ผลกําไรก็จะ

เพ่ิมสูงข้ึนมากเทานั้น โดยชองทางการจัดจําหนายท่ีนิยมใชกันในปจจุบันมีอยูดวยกันสองรูปแบบคือ การขายสู

ผูบริโภคโดยตรง และการขายผานพอคาคนกลาง ซึ่งสองวิธีนี้มีขอแตกตางอยูตรงที่การขายตรงไปสูมือผูใชจะ

ไดกําไรมากกวา ขณะการขายผานพอคาคนกลางจะชวยเรื่องยอดการจําหนายท่ีสูงข้ึนอันมีผลมาจากเครือขาย

ที่พอคาคนกลางไดวางเอาไว ปจจุบันชองทางการขายออนไลนเปนที่นิยม ไมวาจะเปนเจาของขายเองโดยตรง
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(สมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการระบุโอกาสท่ีสรางคุณคาใหกับองคกร : ระดับตน) 

หรือการขายผานตัวแทนออนไลน ทางรานคาออนไลนจะจัดสงสินคาในนามตัวแทนใหกับลูกคาโดยตรง วิธีนี้

จะขยายกลุมลูกคาทําใหมียอดขายเพ่ิมมากข้ึนจากเครือขายของตัวแทน   

4.4) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขาย 

ชวยใหขายสินคาไดมากยิ่งขึ ้น โดยการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซื้อผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น เสนอ

ผลประโยชนใหลูกคา ลด แลก แจก แถม หรือเลือกใชวิธีอื ่นที ่มีในหลากหลายรูปแบบ ตองนํามาใชให

เหมาะสมกับผลิตภัณฑและสอดคลองกับกลยุทธดานอ่ืน ๆ ดวย  

การนํากลยุทธการสงเสริมการตลาดมาใชกับการขายออนไลน ควรสงเสริมการขายเปน 2 ลักษณะ คือ 

1) การมุงเนนไปท่ีลูกคาโดยตรงเพ่ือใหลูกคาซ้ือผลิตภัณฑมากยิ่งข้ึน เชน ซ้ือผลิตภัณฑเพ่ิมเปน 3 ชิ้น คิดราคา

พิเศษหรือลดเปอรเซ็นตมากขึ้น และ 2) มุงเนนไปที่ตัวแทนเพื่อสรางแรงจูงใจในการขายโดยการใหสวนลด

สินคา แถมสินคา กําหนดเปาหมายในการสั่งซ้ือสินคาเพ่ือใหของขวัญพิเศษ ลด แลก แจก แถม เพ่ือทําใหเกิด

ยอดขายท่ีมากยิ่งข้ึน 

 4.5) กลยุทธดานบรรจุภัณฑ (Packaging Strategy) บรรจุภัณฑมีความสําคัญเปรียบเสมือนเปน

หนาตาของผลิตภัณฑ ดังนั้นการออกแบบดีไซนรูปลักษณบรรจุภัณฑจึงเปนกลยุทธที่สําคัญอยางหนึ่ง หลัก

สําคัญท่ีควรตองคํานึงถึงเม่ือทําการออกแบบบรรจุภัณฑตามแผนการกลยุทธนี้คือตองมีความสวยงามเหมาะสม

กับผลิตภัณฑ อีกท้ังโดดเดนกวาผลิตภัณฑของคูแขงเม่ือนําไปวางขางกันบนชั้นวางสินคา จึงจะถือวากลยุทธนี้

ประสบความสําเร็จ  

 ในสวนของรานคาออนไลน กลยุทธดานบรรจุภัณฑจะมุงไปที่เรื่องของการจัดสงสินคารวมอยูดวย ท้ัง

สวนของการเลือกหีบหอบรรจุท่ีเหมาะสม สวยงาม รวมถึงการเขียนรายละเอียดของผูรับและผูสงอยางถูกตอง

ครบถวน สิ่งเหลานี้สามารถสรางความประทับใจและทําใหลูกคาเกิดทัศนคติที่ดีตอรานคาออนไลนที่สั่งซ้ือ

สินคาจนทําใหกลายเปนลูกคาประจําได  

 4.6) กลยุทธดานการใชพนักงานขาย (Personal Strategy) พนักงานขายเปนอีกหนึ่งกลยุทธท่ีจะชวย

ทําใหยอดขายทะยานไตระดับพุงสูงขึ ้นได การขายสินคาโดยใชพนักงานถือเปนศิลปะการขายขั้นสูงที่ไม

สามารถลอกเลียนแบบไดงาย ๆ พนักงานขายท่ีมีความรูความสามารถบวกกับประสบการณจะมีเทคนิคในการ

ดึงดูด จูงใจกับลูกคาใหเขามาสนใจและนําพาไปสูการตัดสินใจซื้อในที่สุด รวมถึงการสรางสัมพันธภาพระยะ

ยาวกับลูกคาใหกลับมาซ้ือซ้ําอีกดวย  

 กลยุทธการใชพนักงานขาย ไมไดหมายถึงการขายเพียงอยางเดียว แตรวมถึงการจัดการทั่วไป เชน 

การจางพนักงานขาย การเตรียมการเสนอขาย การบริการหลักการขาย ในสวนของรานคาออนไลน พนักงาน

ขายตองมีเทคนิค รูปแบบในการขายเฉพาะคน รวมถึงแอดมินที่ทําหนาที่ในการตอบคําถามและใหขอมูล
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ผลิตภัณฑแกลูกคาอยางรวดเร็ว เพราะหากลูกคาไดรับคําตอบชา ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหลูกคาขาดความ

เชื่อม่ันในการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ 

 4.7) กลยุทธดานขาวสาร (Public Relation Strategy) กลยุทธขาวสารเหมาะกับยุคโลกไรพรมแดน

อยางในปจจุบัน การสื่อสารคือกุญแจสําคัญที่นําไปสูประตูความสําเร็จ เพราะสภาพแวดลอมและการใชชีวิต

ของผูคนในสังคมเมืองและชนบทถูกแวดลอมไปดวยสื่อตาง ๆ มากมาย การใชกลยุทธขาวสารเขามาเปนทัพ

เสริมอีกแรงหนึ่งจะชวยอํานวยผลในเรื่องภาพลักษณและเพ่ิมทัศนคติในเชิงบวกใหกับผลิตภัณฑดวย 

 4.8) กลยุทธดานการใชพลัง (Power Strategy) พลังในที่นี้หมายถึงอํานาจในการตอรองและควบคุม 

ซึ่งเปนสิ่งจําเปนและขาดไมได ในสวนของการขายออนไลนมีหลายรูปแบบ เชน การใชอํานาจในการตอรอง

เพ่ือการสรางเครือขาย โดยคนท่ีตองการสั่งซ้ือผลิตภัณฑจากเราไปจําหนาย ตองมีการสมัครเปนตัวแทนเทานั้น 

เพื่อจะไดซ้ือผลิตภัณฑในราคาขายสง เปนตน การตอรองเปนพลังเพื่อการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางผู

ซ้ือกับผูขาย จะทําใหมียอดขายเพ่ิมข้ึนโดยลูกคาไดสินคาในราคาท่ีถูกลง  

 

ตัวอยางตารางแสดงทรัพยากรหลักท่ีจําเปนตอเปาหมายการทํางาน 

หนวยงาน เปาหมายในการทํางาน ทรัพยากรท่ีจําเปน 

ฝายขายและการตลาด จําหนายสินคาหรือบริการถึงมือ

ผูบริโภค เพ่ือตอบสนองความ

ตองการและสรางความพึงพอใจ

สูงสุดแกผูบริโภค 

- -สเปคสินคา 

- ราคาสินคา 

- รายนามลูกคา 

- ความตองการลูกคา 

- รายละเอียดคูแขงในตลาด 

- ขอมูลชองทางลูกคาใหม  

- สถิติยอดขายยอนหลัง 

- สถิติความพึงพอใจของลูกคา 

- ขอมูลสวนแบงทางการตลาด 

- ขอมูลเทคโนโลยีใหมๆ ในการสรางโอกาส

ทางการขาย 

ฝายทรัพยากรมนุษย จัดหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม

กับตําแหนงงาน รักษาบุคลากรให

ปฏิบัติงานอยูกับองคกรตลอดไป

- ขอมูลอัตรากําลัง 

- ขอมูลตําแหนงงานวาง 

- ขอมูลผูจบการศึกษา 

- อัตราการวางงานในตลาดแรงงาน 
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หนวยงาน เปาหมายในการทํางาน ทรัพยากรท่ีจําเปน 

อยางมีความสุข และสรางผลงาน

ตามเปาหมายขององคกร 

- อัตราคาจางในตลาดตามตําแหนงงาน 

- ความรูและทักษะของพนักงาน 

- ขอมูลผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ยอนหลัง 

ฝายผลิต แปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาหรือ

บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค 

- สเปคสินคา 

- สเปคเครื่องจักร 

- ขอมูลประสิทธิภาพของเครื่องจักร 

- สถิติจํานวนสินคาท่ีผลิตยอนหลัง 

- สถิติการเกิดของเสียยอนหลัง 

- สถิติสินคาท่ีไมไดตามมาตรฐานยอนหลัง 

- ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา 

- ขอมูลการ Breakdown ของเครื่องจักร 

- ขอมูลระบบเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย 

ฝายจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ ท่ีใชใน

การผลิตสินคาและบริการ ภายใต

เง่ือนไขตนทุนตํ่า มีคุณภาพ และ

ทันเวลาท่ีกําหนด  

- รายนามผูคา (Supplier)  

- สเปควัตถุดิบ 

- สเปคเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ  

- ใบเสนอราคา 

- ขอมูลราคายอนหลัง 

- ระยะเวลาการสงมอบ 

 

6. หนาท่ีการจัดการองคกร 

1) การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดเปาหมาย การกําหนดกลยุทธ และจัดทําแผนงานหรือ

แผนปฏิบัติการ เพ่ือประสานกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร ใหประสบความสําเร็จและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

2) การจัดองคกร (Organizing) เปนการกําหนดโครงสรางองคกร (Organization Chart) กําหนด

ภารกิจของงานตามตําแหนง กําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติภารกิจนั้น รวมถึงการกําหนดอํานาจการบริหาร

และบังคับบัญชาในแตละตําแหนง คือ ภารกิจนั้นจะจัดเปนกลุมไวไดอยางไร ใครตองรายงานใคร และใครเปน

ผูตัดสินใจ ตามโครงสรางองคกรท่ีกําหนด  
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3) การชักนํา (Leading) เปนการนํา โนมนาวใจและจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหสรางผลกรปฏิบัติงานได

ตามเปาหมายท่ีกําหนด ประกอบดวย การจูงใจ การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารและการทํางานเปนทีม การ

เลือกชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด และการจัดการความขัดแยง เพื่อกระตุ นใหพนักงานใช

ความสามารถสรางผลการปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ  

4) การควบคุม (Controlling) เปนการกํากับดูแลกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหแนใจวากิจกรรมนั้นสัมฤทธิ์

ผลตามแผนหรือเปาหมายท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังการแกไขความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง   

  

7. กระบวนการจัดการองคกรธุรกิจ 

1) การบวนการจัดการ (Management Process) คือ กระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่องตามหนาท่ีการจัดการองคกร ซ่ึงภาระหนาท่ีของผูบริหารองคกร ประกอบดวย การวางแผน การ

จัดองคกร การชักนํา และการควบคุม บริหารจัดการปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง ทรัพยากรนําเขาในการทํา

ธุรกิจ พนักงาน (Man) เงินทุน (Money) วัสดุ (Material) เครื่องจักร (Machine) วิธีการปฏิบัติงาน (Method) 

และขอมูลขาวสาร (Message) ที่สงผานไปในกระบวนการผลิตสินคาหรือการดําเนินงานทางธุรกิจ นําไปสู

ปจจัยนําออก (Output) หมายถึง สินคาและการใหบริการกับลูกคา เพื่อใหไดผลการปฏิบัติงานประสบ

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร แสดงดังภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการจัดการองคกรธุรกิจ 

Input 

- พนักงาน 

- เงินทุน 

- วัสด ุ

- เครื่องจักร 

- วิธีการปฏิบัติงาน 

- ขอมูลขาวสาร 

Processing 

กระบวนการผลติ/ 

การดําเนินงานทาง

ธุรกิจ 

 

Output 

- สินคา 

- การใหบริการ 

 

หนาท่ีทางการจัดการองคกร - การวางแผน/ การจัดองคกร/ การชักนํา/ การควบคุม 

วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมายองคกร 
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2) ความหมายของวิสัยทัศน  

วิสัยทัศน (Vision) คือ เปาหมายขององคกร หรือเสนชัยที่องคกรดําเนินธุรกิจขึ ้นมาเพื ่อให

สามารถเดินทางไปสูจุดหมายนั้นได เปนการกําหนดเปาหมายในระยะยาว เพ่ือตอบคําถามการดําเนินงานของ

องคกร ดังนี้ 

- องคกรตองการจะเปนอะไรในอนาคต 

- องคกรอยากจะเปนอะไรในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนี้  

- ภาพรวมขององคกรในอนาคต 

- เปาหมายท่ีองคกรตองการไปใหถึงในอนาคต 

- ตําแหนงขององคกรในตลาด 

- ชวงเวลาท่ีเปาหมายประสบความสําเร็จ 

3) ความหมายของพันธกิจ 

พันธกิจ (Mission) คือ ภารกิจยอย ขอบเขต กิจกรรม ในการดําเนินงานเพ่ือทําใหวิสัยทัศนประสบ

ความสําเร็จ เปนการกําหนดการกระทําขององคกรเพื่อเปาหมายในระยะยาว ตอบคําถามการดําเนินงานของ

องคกร ดังนี้ 

- ขอบเขตท่ีองคกรจะทํา 

- กลุมลูกคาท่ีตองการ 

- สินคาหลักขององคกร 

- สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ 

- แนวทางการบริหารขององคกร 

4) ความหมายของเปาหมาย 

เปาหมาย (Goal) คือ จุดหมายหรือวัตถุประสงคท่ีมีความเฉพาะเจาะจง มีผลลัพธท่ีสามารถวัดได

อยางเปนรูปธรรม เปนการกําหนดในระยะสั้น ในปจจุบันจะไมเกิน 1 ป หรือ 6 เดือน  
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ตัวอยาง วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร  

   

บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน)  

วิสัยทัศน 

“มุงม่ันเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย” 

พันธกิจ 

1) พัฒนาคนดีใหเปนคนเกง 

2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

3) ดําเนินงานอยางมีระบบมาตรฐานคุณภาพ ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว และสรางความประทับใจ 

4) สนับสนุนการมีสวนรวมกับชุมชน ลูกคา ในทุกมิติที่เปนประโยชนตอสวนรวมทั้งภายใน และ

ภายนอกองคกร 

ท่ีมา : http://www.cpland.co.th/aboutus/info/3 

 

 

บริษัท โตโยตา ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

วิสัยทัศน 

“ในโลกที่มีความหลากหลายและไมแนนอน โตโยตามุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพและความพรอมใน

การขับเคลื่อน เราปรารถนาที่จะสรางความเปนไปไดใหมๆ เพ่ือมวลมนุษยชาติ และสนับสนุนความสัมพันธท่ี

ยั่งยืนกับโลกของเรา” 

พันธกิจ 

1) เราสรางความสุขใหแกผูอ่ืนเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก 

2) เราสรางผลิตภัณฑท่ีดีข้ึนในราคาท่ีเขาถึงไดมากข้ึน 

3) เราใหคุณคากับเวลาทุกวินาที และเงินทุกบาททุกสตางค 

4) เราทุมเทความสามารถ และสติปญญาท้ังหมดของเรา 

5) เรามองไปขางหนา ไมถอยหลังกลับ 

6) เราเชื่อวาสิ่งท่ีเปนไปไมไดนั้นเปนไปได 

ท่ีมา : https://www.tdem.toyota-asia.com/th/corporate-globalvision.html 

 

 

http://www.cpland.co.th/aboutus/info/3
https://www.tdem.toyota-asia.com/th/corporate-globalvision.html
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8. สรุปแนวทางในการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ 5 ประการ 

การเริ ่มตนลงทุนทําธุรกิจทุกแหง มีจุดประสงคเพื่อการกาวไปสูความสําเร็จและมีกําไรมากที่สุด 

แนวทางในการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จสรุปได 5 ประการ ดังนี้ 

1) การกําหนดจุดเดนของธุรกิจ เปนการกําหนดและตั้งคําถามใหกับธุรกิจของเราเองวา ธุรกิจเราคือ

อะไร? เชน ขายเสื้อผาหรือขายดีไซด? ขายขนมหมอแกงหรือขายวัฒนธรรมไทย? ขายความสวยหรือขายความ

รวย? คํานิยามสั้น ๆ หรือจุดเดนของธุรกิจเราคืออะไร? ขอดึของผลิตภัณฑของเราคืออะไร? หากเรากําหนดได

จะเปนตัวบอกทิศทางใหเราตระหนักไดวาควรจะเดินไปทางไหน เพื่อสื่อสารใหลูกคารูวาเรากําลังขายอะไร 

รวมถึงงายตอการกําหนดกลุมลูกคาหรือขยายกลุมลูกคาอีกดวย  

2) การรูจักกลุมลูกคาอยางถองแท การทําธุรกิจที่ดีเราควรรูวากลุมเปาหมายหรือลูกคาของเราคือ

ใคร? มีพฤติกรรมการบริโภคอยางไร? มีความตองการอยางไร? สินคาหรือการบริการของเรามอบ “คุณคา”

อะไรใหกับเขา? และที่สําคัญคือ การทําความรูจักใหมองลูกคาเปนเพื่อนสนิทที่รูใจพวกเขาไปหมด เพื่อการ

สรางความพึงพอใจกับลูกคามากที่สุด ตอบสนองความตองการมากที่สุด นํามาสูการซื้อซํ้า ทําใหลูกคาเชื่อใจ

และไวใจสินคาของเราอยางยั่งยืน 

3) การมุงใหความสําคัญกับตนทุนตํ่า การทําธุรกิจควรใหความสําคัญกับตนทุนในทุกหนาที่การ

ดําเนินการขององคกร การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจางพนักงาน การเงิน และคาใชจายในการดําเนินงาน

ตางๆ บนตนทุนท่ีตํ่าท่ีสุด เพ่ือใหเกิดกําไรสูงสุด   

4) การเรียนรูสิ่งใหมและพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง การทําธุรกิจจําเปนอยางมากท่ีผูประกอบการ

จะตองเรียนรูสิ ่งใหมและพัฒนาการดําเนินงานในทุกดานอยู เสมอ เพื ่อตอบสนองตอสถานการณและ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว เชน การใชระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยใหเกิดประโยชนกับ

องคกรท่ีสุด การใชชองทางการขายทางออนไลน เปนตน  

5) การรักษามาตรฐานของสินคาและบริการ ผูประกอบการควรรักษามาตรฐานของสินคาและงาน

บริการเพื่อเปนที่ยอมรับและสรางความเชื่อมั ่นใหกับลูกคามากที่สุด ความเชื่อมั่นและการจงรักภักดีใน

ผลิตภัณฑจากลูกคาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเอาชนะคูแขงได  

 

----------------------------------------------------------- 
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บทที่ 2 

การจัดการเปาหมายการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. การเช่ือมโยงเปาหมายขององคกรลงสูหนวยงานและสวนบุคคล 

การดําเนินกิจการเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในองคกรสูงสุด องคกรควรมีการกําหนดเปาหมายหรือ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลสําหรับพนักงานแตละคนตามตําแหนงงานท่ีตนเองดํารงอยู โดยเชื่อมโยง

ความสัมพันธจากวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายหลักขององคการสงผานลงสูเปาหมายระดับหนวยงานและ

ระดับบุคคล แสดงดังภาพท่ี 2 

 

                    

       องคกร       หนวยงาน      บุคคล 

 

ภาพท่ี 2 ความสัมพันธของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักระดับองคกร หนวยงานและบุคคล 

ท่ีมา : ธัขพงศ เศรษฐบุตร, การจัดการผลการปฏิบัติงาน. (2562). 

 

2. ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลในองคกร หมายถึงการกําหนดเปาประสงคหรือตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานของแตละบุคคล เปนการกําหนดตัวชี้วัดตามภาระหนาที่งานแตละตําแหนงงานเพื่อเปนแนวทางให

พนักงานสรางผลงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับ

บุคคลควรมีการกําหนดใหสอดลอง สนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน และระดับองคกรตามลําดับ ตัวชี้วัดผล

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาหมาย

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หลักระดับองคกร

เปาหมาย

กลยุทธ

ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานหลัก

ระดับหนวยงาน

หนาท่ีงาน

ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานระดับ

บุคคล

(KPI/OKR)
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การปฏิบัติงานระดับบุคคลที ่น ํามาใชในองคกรในปจจุบัน ประกอบดวย  1) KPI (Key Performance 

Indicators) และ 2) OKR (Objective and Key Results)  

KPI นั้นเปนการถายทอดเปาหมายระดับองคกรลงมาสูระดับบุคคลในลักษณะบนลงลางจากผูบริหารสู

พนักงาน (Top down) ในขณะที่ OKR คือการถายทอดเปาหมายขององคกรลงมาสูระดับบุคคลในลักษณะ

สองทาง (Two-way) ที่ใหพนักงานมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายสวนบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายหลักของ

องคกรขึ้นไป การใช OKR จะมีความถี่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายไตรมาส ในขณะที่ KPI มักจะ

กําหนดความถี่ในการประเมินเปนรายปหรือครึ่งป หมายความวาทุก ๆ 3 เดือน OKR ตองกลับมาทบทวน

เปาหมายและผลงานวาไดหรือไมไดและอาจปรับเปลี่ยนเปาทุก 3 เดือนอีกดวย อีกท้ังการใช OKR มักจะไมได

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับคาตอบแทนหลักของพนักงาน แตการใช KPI มันจะเชื่อมโยงผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานกับการเพ่ิมคาตอบแทนหลักและการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงของพนักงานในองคกร  

 

3. คุณสมบัติของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีดี  

คุณสมบัติของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีดีสามารถสรุปได 6 ขอ ดังตอไปนี้  

1) มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธขององคการ 

2) มีความเปนรูปธรรม สามารถวัดผลไดอยางชัดเจน 

3) เปนท่ียอมรับและเขาใจรวมกันของพนักงานท่ีเก่ียวของกันในแตละตําแหนงในองคการ 

4) มีการสื่อสารตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการลงไปถึงทุกระดับชั้นของพนักงานในองคการ  

5) มีจํานวนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภาระหนาที่งานตามตําแหนงแตละตําแหนงอยาง

เหมาะสม  

6) มีการนําเสนอเปาหมายใหกับผูเก่ียวของไดทราบในรูปแบบท่ีเขาใจไดงาย 

 

4. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

การกําหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล สามารถกําหนดมาจากภาระหนาที่งานแตละ

ตําแหนงงานจากใบพรรณนางาน (Job Description, JD) เปนตัวกลางสงผานวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย

ขององคกร ออกมาเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลในองคกร มีรายละเอียดดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลจากภาระหนาท่ีงานตามตําแหนงงาน   

ท่ีมา : ธัขพงศ เศรษฐบุตร, การจัดการผลการปฏิบัติงาน. (2562). 

 

จากภาพที่ 3 เปนขั้นตอนในการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล โดยเริ่มจากการนํา

วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคกรมากําหนด ผานการออกแบบงาน กําหนดตําแหนงงาน ทําการ

วิเคราะหงานจนไดผลลัพธเปนใบพรรณนางาน จากนั้นทําการวิเคราะหใบพรรณนางาน กําหนดเปนตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติงานระดับบุคคล และมาตรฐานผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล เพื่อเตรียมนํามาใชปฏิบัติงานจริงใน

องคกรตอไป การออกแบบจะมุงเนนการวิเคราะหใบพรรณนางานเพื่อกําหนดขอบเขตภารกิจหลัก ตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติงานระดับบุคคล มาตรฐานผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลใหครอบคลุมภาระหนาที่งานและความ

รับผิดชอบตามตําแหนงงานนั้น ๆ รวมถึงตัวชี้วัดและมาตรฐานจะตองถูกกําหนดอยางชัดเจน เขาใจงายและ

เปนรูปธรรม  

1. วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมายหลัก 

6. กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

 

7. กําหนดมาตรฐานผลการปฏิบัตงิานระดับบุคคล 

4. ใบพรรณนางาน (JD) 

2. การกําหนดตําแหนงงาน 

3. การวิเคราะหงาน  

 
5. การวิเคราะหภาระหนาท่ีงาน 
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ตัวอยางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลตําแหนงเจาหนาท่ีฝายขาย ดังตาราง 

No. งานหลัก  กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดผล 

การปฏิบัติงานระดับ

บุคคล  

มาตรฐาน 

ผลการปฏิบัติงานระดับ

บุคคล 

1 

 

งานบริหาร 

การขาย 

 

เจรจาตอรองเง่ือนไข

การซ้ือขายกับลูกคาให

ลูกคาเกิดความพึง

พอใจสูงสุดและเกิด

ประโยชนตอองคการ

สูงสุด 

ยอดขาย ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากปท่ี

แลว 10% 

สวนแบงทาง

การตลาด 

สวนแบงทางการตลาด

เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 5% 

ความพึงพอใจของ

ลูกคา 

คะแนนความพึงพอใจ

ของลูกคาไมนอยกวา 

80% 

วางแผนการหาล ูกคา

ใหม 

ลูกคาใหม มีลูกคาใหมไมนอยกวา 2 

ราย 

ติดตามเก็บหนี้ของ

ลูกคาใหไดตามกําหนด 

ระยะการเก็บหนี้ ระยะเวลาในการติดหนี้

ของลูกคาเปน 0  

2 งานวางแผน

การตลาด 

วางแผนกลยุทธการ

สงเสริมการตลาดใน

ระยะสัน้และระยะยาว 

แผน/โครงการ

สงเสริมการตลาด 

มีแผน/โครงการสงเสริม

การตลาดออกมาไมนอย

กวา 1 แผน/โครงการ 

 

5. การจัดการทรัพยากรตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

พนักงานสามารถประเมินทรัพยากรที ่จําเปนตอการทํางานเพื ่อใหบรรลุเปาหมายหรือบรรลุผล

ความสําเร็จตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล โดยวิเคราะหหาทรัพยากรที่จําเปนในภาระงานของ

ตัวเองได  
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ตัวอยางการวิเคราะหหาทรัพยากรท่ีจําเปนในภาระงานของตัวเอง ดังตาราง 

No. งานหลัก  กิจกรรมหลัก เปาหมายหรือตัวช้ีวัด

ผลการปฏิบัติงาน

ระดับบุคคล  

มาตรฐาน 

ผลการปฏิบัติงาน

ระดับบุคคล 

ทรัพยากรท่ีจําเปน 

1 

 

งานบริหาร 

การขาย 

 

เจรจาตอรอง

เง่ือนไขการซ้ือ

ขายกับลูกคาให

ลูกคาเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด

และเกิด

ประโยชนตอ

องคการสูงสุด 

ยอดขาย ยอดขายเพ่ิมข้ึน

จากปท่ีแลว 10% 

- สเปคสินคา 

- ราคาสินคา 

- รายนามลูกคา 

- ความตองการลูกคา 

- รายละเอียดคูแขงในตลาด 

- ขอมูลชองทางลูกคาใหม  

- สถิตยิอดขายยอนหลัง 

- สถิติความพึงพอใจของลูกคา 

- ขอมูลสวนแบงทางการตลาด 

- สถิติการชําระหน้ีของลูกคา 

- ขอมูลเทคโนโลยีใหมๆ ในการสราง

โอกาสทางการขาย  

สวนแบงทางการตลาด สวนแบงทาง

การตลาดเพ่ิมข้ึน

จากปท่ีแลว 5% 

ความพึงพอใจของ

ลูกคา 

คะแนนความพึง

พอใจของลูกคาไม

นอยกวา 80% 

วางแผนการหา

ลูกคาใหม 

ลูกคาใหม มีลูกคาใหมไมนอย

กวา 2 ราย 

ติดตามเก็บหนี้

ของลูกคาใหได

ตามกําหนด 

ระยะการเก็บหนี้ ระยะเวลาในการ

ติดหนี้ของลูกคา

เปน 0  

2 งาน

วางแผน

การตลาด 

วางแผนกลยุทธ

การสงเสริม

การตลาดใน

ระยะสั้นและ

ระยะยาว 

แผน/โครงการสงเสริม

การตลาด 

มีแผน/โครงการ

สงเสริมการตลาด

ออกมาไมนอยกวา 

1 แผน/โครงการ 

- ชองทางการสงเสริมการตลาด 

- รายงานการทําโครงการสงเสริม

การตลาด 

- ขอมูลพฤติกรรมลูกคา 

- สเปคสินคา 

- ราคาสินคา 

- รายนามลูกคา 

- ความตองการลูกคา 

- รายละเอียดคูแขงในตลาด 

- ขอมูลชองทางลูกคาใหม  

- สถิติยอดขายยอนหลัง 

- สถิติความพึงพอใจของลูกคา 

- ขอมูลเทคโนโลยีใหมๆ ในการ

สงเสริมการตลาด 
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บทที่ 3 

การศึกษาโอกาสที่เปนไปไดทางธุรกิจ 

 

1. ความหมายของการศึกษาความเปนไปได  

การศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) คือ กระบวนการรวบรวมขอมูลรอบดานและนําขอมูล

เหลานั้นมาวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการลงทุนหรือเริ่มตนธุรกิจใหม การจัดทําการศึกษาความ

เปนไปไดก็เพื่อลดความเสี่ยง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ผูประกอบการใหมที่จะเริ ่มธุรกิจควรมี

การศึกษาความเปนไปไดกอนการลงทุนทุกครั้ง เพราะนอกจากชวยลดความเสี่ยงแลวยังเปนการวางแผนงาน

ไปดวย 

 

2. กระบวนการศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจ  

การวางแผนและศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจมีข้ันตอน ดังนี้ 

(https://bsc.dip.go.th/th/category/financial-accounting/fs-businessstudy) 

ข้ันตอนท่ี 1: การเสาะหาโอกาสในการริเริ่มธุรกิจใหมหรือลงทุนในการขยายธุรกิจใหใหญข้ึน 

เม่ือผูประกอบการมีแนวคิดในการลงทุนในธุรกิจใหมหรือขยายธุรกิจ ก็ควรเริ่มตนหาขอมูลเพ่ือให

ทราบวาธุรกิจท่ีจะลงทุนนั้นมีโอกาสมากนอยเพียงใด ดวยการสอบถามและวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีหาได  

แหลงความคิดดีๆ ท่ีสามารถนําไปเปนโอกาสทางธุรกิจ มีดังนี้ (https://bizblogspost.com) 

1) ความรูและประสบการณในการทํางานที่คุณทําอยูเปนประจํา คือ แหลงขอมูลที่ดีที่จะทําให

คุณเกิดแนวความคิด และจินตนาการใหเกิดขึ้นได หรือพิจารณาจากงานอดิเรกที่คุณทําอยู นําไปสูโอกาสท่ี

กอใหเกิดธุรกิจได 

2) ความเปนไปไดทางธุรกิจที่เกิดจากความตองการสิ่งใดแลวไมไดดังปรารถนาในอดีตที่ผานมา 

คุณสามารถนําสิ่งนั้นกลับมาจุดประกาย คิดใหลึกซึ้ง มองหาโอกาสทางธุรกิจ ศึกษาอยางจริงจัง ความคิดนั้น

สามารถนําไปสูโอกาสท่ีกอใหเกิดธุรกิจได  

3) แหลงความรูจากการอานหนังสือ วารสาร นิตยสาร หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสินคา 

หรือธุรกิจท่ีคุณสนใจ  

4) ขอมูลสถิติการนําเขาสินคาบางประเภทที่มีอันดับสูง เปนสินคาที่สามารถใชวัตถุดิบและ

แรงงานภายในประเทศ เพื่อคนหาลูทางที่จะลงทุนทําการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาได และสามารถทําไปสู

โอกาสท่ีกอใหเกิดธุรกิจการผลิตได  

https://bsc.dip.go.th/th/category/financial-accounting/fs-businessstudy
https://bizblogspost.com/
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5) ขอมูลงบประมาณรายจายของรัฐบาล ในแตละปนั้น รัฐบาลมีงบประมาณรายจายในการจัด

ซอ วัสดุ ครุภัณฑประเภทตางๆ โดยการจัดซ้ือของหนวยงานราชการนับวาเปนตลาดใหญ ท่ีคุณสามารถนําไปสู

โอกาสทางธุรกิจท่ีจะเปนคูคากับหนวยงานราชการได  

6) งานแสดงสินคาหรือศูนยนิทรรศการแสดงสินคาตาง ๆ ที่องคกรของรัฐหรือเอกชน สมาคม

หอการคา  หรือรัฐรวมกับเอกชนเปนผูจัดงาน ท่ีมีบริษัทผูผลิตสินคา พอคาคนกลางหรือผูนําเขาสินคา การชม

งานแสดงสินคาจะเปนประโยชนตอผูดูงาน นําไปสูโอกาสท่ีกอใหเกิดธุรกิจได 

7) ขอคําปรึกษาจากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือหนวยงาน

ท่ีสามารถใหคําปรึกษาและแนะนํา  

- หนวยงานภาครัฐ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมเศรษฐกิจการพาณิชย  เปนตน 

- ภาคเอกชน เชน บริษัทรับใหคําปรึกษาผูเริ่มตนทําธุรกิจตาง ๆ ธนาคารพาณิชย เปนตน 

8) อินเทอรเน็ต เว็บไซตที่เกี่ยวกับ SME ตาง ๆ นับวาเปนแหลงขอมูลที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก 

เปนแหลงท่ีรวบรวมผูผลิต ผูคาท่ัวโลก โดยไมจําเปนตองเดินทางไปแสวงหา นําไปสูโอกาสท่ีกอใหเกิดธุรกิจได

ดวยความสะดวก  

 

ตัวอยาง การเสาะหาโอกาสในการริเริ่มธุรกิจใหม 

ผูประกอบการรายหนึ่ง ชื่อคุณกฤษณะเขามีแนวคิดอยากเริ่มธุรกิจใหมทดแทนธุรกิจเดิมท่ีเริ่มขายไมดี

แลว จึงไปสอบถามคนรูจัก เพื่อน ญาติ หนวยงานตาง ๆ วาควรทําธุรกิจอะไรดี สวนใหญตอบวาทําควรทํา

ธุรกิจอาหาร คุณกฤษณะจึงตัดสินใจวาจะเริ่มทําธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพราะขายไดทั้งใน

ประเทศและยังสงออกไปตางประเทศไดดวย อีกทั้ง อาหารถือวาเปนปจจัยสี่ที่มนุษยขาดไมได คุณกฤษณะจึง

เริ่มเสาะหาโอกาสในการเริ่มตนธุรกิจอาหาร ซ่ึงในชวงป 2555-2558 มีทัวรจีนมาประเทศไทยเปนจํานวนมาก

และคนจีนชอบกินทุเรียนไทยมากเชนกัน คุณกฤษณะไดไปสอบถามผูขายทุเรียนแปรรูปอบกรอบสงออกไป

ประเทศจีนเพื่อขอขอมูลเรื่องทุเรียนแปรรูปอบกรอบ ผูขายรายนี้เปนผูผลิตทุเรียนแปรรูปอบกรอบและเปน

ผูผลิต OEM คือ เปนผูรับจางผลิตสินคาใหเจาของแบรนดใหญๆ ดวย เมื่อคุณกฤษณะไปพบและเยี่ยมชม

โรงงาน ทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะเริ่มตนธุรกิจผลิตทุเรียนแปรรูปอบกรอบ โดยจะเริ่มรับจางผลิตจากบริษัทใหญ ๆ 

ท่ีสงออกทุเรียนแปรรูปไปประเทศจีนกอน คุณกฤษณะจึงไดเริ่มตนศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจ  

* จากตัวอยางนี้ สรุปไดวาผูประกอบการท่ีจะเริ่มตนธุรกิจใหมควรหาโอกาสทางธุรกิจกอนดวยการจัด

ทําการศึกษาความเปนไปได โดยศึกษา คนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสําเร็จใน

การประกอบธุรกิจ 
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ข้ันตอนท่ี 2: การศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจ 

การศึกษาความเปนไปไดจะตองศึกษาใหครบท้ัง 5 ดาน ดังนี้ 

1) ดานการผลิต/การปฏิบัติการ เราควรศึกษาในเรื่องเหลานี้ 

- สินคาท่ีผลิตออกมามีความแปลกใหมหรือมีนวัตกรรมหรือไม? 

- มีคุณภาพมีความอรอยและเปนไปตามมาตรฐานหรือไม? สะอาดปลอดภัยหรือไม? 

- กระบวนการผลิตเปนอยางไรบางตองมีเครื่องจักร เครื่องมือ ผังงาน ปริมาณการผลิตวัน

ละเทาไหร? เทคนิคในการผลิตมีหรือไม? 

- มีทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกับการจัดหาวัตถุดิบหรือไม? 

- ระบบนํา้และระบบไฟฟาเปนอยางไร? 

- ระเบียบ กฎเกณฑและขอบังคับเรื่องผลิตภัณฑและโรงงานมีอะไรบาง? 

- มีความจําเปนตองขอมาตรฐานการผลิตอะไรบาง? 

    2) ดานการตลาด เราควรศึกษาในเรื่องเหลานี้ 

-  ศึกษาเรื่องศักยภาพของผลิตภัณฑของเราในตลาดวามีกลุมลูกคาเปาหมายหรือไม? 

-  ลูกคามีพฤติกรรมการซ้ืออยางไร?  

-  โอกาสทางตลาดเปนอยางไร?  

-  ชองทางการจําหนายเปนอยางไร? 

ผูประกอบการจึงควรจัดทําการวิจัยและสํารวจตลาดของผลิตภัณฑเพ่ือดูความเปนไปไดทาง

การตลาดดวย 

          3) ดานการเงิน เราควรศึกษาในเรื่องเหลานี้ 

- จํานวนเงินท่ีตองลงทุนท้ังในทรัพยสินถาวรและทรัพยสินหมุนเวียน 

- การจัดหาแหลงเงินทุนและตนทุนทางการเงิน 

- การจัดทําประมาณการรายไดและคาใชจาย 

- การจัดทําประมาณการกระแสเงินสดเพ่ือใชในการตัดสินใจทางการเงิน 

          4) ดานการบริหารจัดการ เราควรศึกษาเรื ่องความสามารถทั้งขององคกรและผูบริหารวามี

ศักยภาพดานการบริหารจัดการมากนอยเพียงใด รวมทั้งการบริหารงานดานบุคลากร ดานการบริหารขอมูล

และสารสนเทศดวย 

     5) ดานการแขงขัน เราควรศึกษาวาธุรกิจของเราจะมีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงขันรายเดิม

ในตลาดหรือไม? และการแขงขันกับคูแขงรายใหม ๆ ท่ีจะเขามาตลาดดวยเชนกัน 
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ข้ันตอนท่ี 3: การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน 

  การศึกษาความเปนไปไดจะตองศึกษา ดังนี้ (ภัทรธมนต พิวัฒนปญญากร, 2554) 

1) ระยะเวลาคืนทุน  

2) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี 

3) มูลคาปจจุบันสุทธิ 

4) อัตราผลตอบแทนตอทุน 

5) อัตราผลตอบแทนภายใน 

โดยผูประกอบการควรประมาณการตนทุนที่เกิดจากคาใชจายกอนการดําเนินงานดานตาง ๆ ในการ

ดําเนินกิจการ รวมถึงรายไดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน เพื่อคํานวณปจจัยที่ตองศึกษาดังกลาว

เบื้องตน หากผูประกอบการมีการศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจเรียบรอยแลวตามข้ันตอนท่ีกลาวมาแลว ก็ทํา

ใหธ ุรกิจไดลดความเสี ่ยงในการดําเนินธุรกิจแลวและยังมองเห็นจุดออนที ่ต องแกไขไดอีก ซึ ่งทําให

ผูประกอบการสามารถไดขอมูลเพิ่มเติมในขณะที่กําลังหาขอมูลตาง ๆ เพื่อไปใชในการศึกษาความเปนไปได

นั้นเอง การศึกษาความเปนไปไดจะทําใหเราพอจะทราบไดวาธุรกิจท่ีจะทํานาลงทุนหรือไม และทําใหเราทราบ

ไปดวยวามีการแขงขันในตลาดมากเพียงใด บางครั้งเราอาจไมตองศึกษาไปถึงขั้นของการจัดทําประมาณการ

ทางการเงิน เราก็สามารถทราบแลววา ธุรกิจนี้นาลงทุนหรือไม ถาเงินลงทุนนั้นไมสูงมากนักเนื่องจากเงินลงทุน

จํานวนนอยก็เปนการสรางความเสี่ยงท่ีนอยตามไปดวย 
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