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บทที ่ 1 

การเร่ิมต้นธุรกจิขนาดย่อม 

(Starting a Small Business) 

 

 การเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมมีหลายวิธี ผูป้ระกอบการสามารถเร่ิมตน้จากการ
คน้ควา้ขอ้มูล การศึกษางานวิจยั การสอบถามจากผูมี้ประสบการณ์ การขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในแต่ละดา้น หรือแมแ้ต่การลองผิดลองถูกดว้ยตนเอง การเร่ิมตน้ใน
แต่ละวิธีมีตน้ทุนท่ีผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงแตกต่างกนั วิธีการเร่ิมตน้วิธีหน่ึงท่ีมีตน้ทุนไม่มาก
นกั และเหมาะสมสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ คือ การศึกษาจากตาํราเล่มน้ี ซ่ึงจะช่วยทาํให้การ
เร่ิมตน้ดาํเนินกิจการของผูป้ระกอบการเป็นไปตามความตอ้งการได ้

 ความคิดในการเ ร่ิมต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม  หรือความต้องการท่ีจะเ ป็น
ผูป้ระกอบการเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน ปัจจุบนันกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาส่วนหน่ึงมองหาช่องทางใน
การประกอบธุรกิจส่วนตวัโดยทนัที แทนการหางานทาํในบริษทัขนาดใหญ่ต่างๆ สังเกตไดจ้าก
จาํนวนการเพิ่มข้ึนของธุรกิจขนาดย่อมตามแหล่งชุมชน ธุรกิจขนาดย่อมในห้างสรรพสินคา้หรือ
ตลาดนดั ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีใชต้น้ทุนในการเร่ิมตน้กิจการไม่มากนกั ในขณะท่ีผูท่ี้มีงานทาํประจาํหรือ
พนกังานบริษทัส่วนหน่ึง ก็ยงัแสวงหาโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการอยูเ่สมอ ดงันั้นความตั้งใจ
ในการท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการอยา่งจริงจงัจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการได ้

 ส่ิงแรกท่ีสําคญัสําหรับผูท่ี้คิดจะเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่คือ ทาํอย่างไรท่ีจะเปล่ียน
ความคิดในการดาํเนินธุรกิจให้ออกมาเป็นเป้าหมายท่ีชดัเจน การประยุกตท์ฤษฎีต่างๆให้ออกมา
เป็นแนวทางการปฏิบติั ซ่ึงโดยปกติความคิดหรือหลกัการในการเร่ิมตน้ธุรกิจจะมีอยูใ่นผูท่ี้อยากจะ
เป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ทุกรายอยูแ่ลว้ การหาวิธีในการเปล่ียนความคิดเหล่าน้ีใหเ้ป็นส่ิงท่ีปฏิบติั
ได ้จึงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นในตอนตน้สําหรับผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการสามารถเร่ิมจากการหา
ขอ้มูล ศึกษางานวิจยั เขา้อบรมจากหน่วยงาน สอบถามจากผูมี้ประสบการณ์ และทาํการรวมรวม
ขอ้มูล เพื่อใชป้ระกอบกบัเน้ือหาและหลกัการการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่มจากตาํรา และตั้งคาํถามว่า 
ผูป้ระกอบการควรเร่ิมตน้ธุรกิจจากการทาํอะไร และตอ้งอยา่งไรในแต่ละขั้นตอน 

 เ ม่ือผู ้ประกอบการได้ทําการรวบรวมข้อมูลประกอบกับการตั้ งค ําถามข้างต้น 

ผูป้ระกอบการจะเห็นว่าหลกัการ ความเขา้ใจ และความรู้ในการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการ 
เป็นส่ิงจําเป็นอย่างแรกในการเร่ิมต้นดําเนินธุรกิจ ความรู้และความเข้าใจจะเป็นส่ิงท่ีทาํให้
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ผูป้ระกอบการสามารถดาํเนินกิจการไดอ้ย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีผลต่อรูปแบบการเร่ิมตน้กิจการ 
ความอยู่รอดของกิจการ จนไปถึงความสําเร็จของกิจการ เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวแนะนําให้
ผูป้ระกอบการรู้จกัธุรกิจขนาดยอ่ม และความรู้พื้นฐานในการเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อการมองเห็น
ภาพรวมในการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และการนาํไปใชใ้นการเร่ิมดาํเนินกิจการตามความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งถูกแนวทาง 
 

1.1  ธุรกจิขนาดย่อมและผู้ประกอบการ (Small Business and Entrepreneurs) 

 ธุรกิจขนาดยอ่ม (Small Business) หมายถึง กิจการท่ีมีการดาํเนินงานหรือการประกอบ
กิจการโดยเนน้ความเป็นอิสระของผูป้ระกอบการ ความเป็นอิสระ หมายถึง ความสามารถในการ
ดาํเนินกิจการตามแนวคิดของตน หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจาํนวนหน่ึง อาจเป็นการ
ลงทุนเพียงคนเดียว หรือลงทุนร่วมกนัโดยปราศจากการช้ีชวนโฆษณาผา่นทางสาธารณะ 
 สาํนกังานบริหารธุรกิจขนาดยอ่มสหรัฐอเมริกา (U.S. Small Business Administration) 

ใหข้อบเขตของธุรกิจขนาดยอ่มว่าเป็นกิจการท่ีมีบุคลากรอยูร่ะหว่าง 1 ถึง 50 คน ส่วนธุรกิจขนาด
กลาง (Medium Enterprises) เป็นกิจการท่ีมีบุคลากรในองคก์รระหว่าง 51 ถึง 500 คน 

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจ (Business 

Owners) ซ่ึงอาจเป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นเพียงร้านคา้เลก็ๆในชุมชน 

 หน่วยงานสาํรวจความคิดเห็นธุรกิจขนาดยอ่มแห่งชาติ (National Small Business Poll) 

ให้คาํนิยามผูป้ระกอบการว่า ผูท่ี้ออกแรงดว้ยตวัเอง หรือใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองทาํงาน 

(Self-Employed) เพื่อตนเองหรือกลุ่มของตน แทนท่ีจะเป็นการทาํงานเพ่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 

ดงันั้นกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพอิสระจึงถือวา่เป็นผูป้ระกอบกิจการส่วนตวัประเภทของธุรกิจขนาดยอ่ม
เช่นกนั เช่น อาชีพแพทย ์เภสชักร วิศวกร ช่างฝีมือต่างๆ 

 จากการสาํรวจกลุ่มผูป้ระกอบการโดยสมพนัธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ (NFIB) ปีค.ศ.2005 

สาํรวจกลุ่มตวัอย่างจากประชากร 10 ลา้นคนพบว่า ประเภทของผูป้ระกอบการสามารถแบ่งตาม
ลกัษณะการเร่ิมตน้กิจการไดด้งัน้ี 

 1) ผูป้ระกอบการเร่ิมตน้ (Founders) หมายถึง บุคคลท่ีคิดริเร่ิมและดาํเนินการสร้างสรรค์
ธุรกิจใหม่ดว้ยตนเอง 
 2) ผูป้ระกอบการแฟรนไชส์ (Franchise) หมายถึง บุคคลท่ีดาํเนินธุรกิจ โดยมีเจา้ของ
กิจการเดิมหรือเจา้ของสิทธิ (Franchisor) เป็นตน้แบบ คอยกาํกบั ควบคุม ดูแล 
 3) ผูป้ระกอบการโดยการเขา้ครอบครอง (Buyer) หมายถึง บุคคลท่ีทาํการซ้ือหรือเขา้
ควบคุมกิจการท่ีไดมี้การดาํเนินการมาก่อนหนา้ แลว้จึงดาํเนินการต่อดว้ยตนเอง 
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 4) ผูป้ระกอบการรับช่วงต่อ (Heir) หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บมรดกหรือไดรั้บการโอน
กิจการธุรกิจต่อเน่ืองภายในครอบครัวหรือเครือญาติ 

 ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมดาํเนินธุรกิจใหม่จะเปรียบเสมือนผูป้ระดิษฐ์หรือผูคิ้ดคน้ ไม่ว่าจะ
เป็นการผลิตใหม่ การจาํหน่ายสินคา้ใหม่ การบริการใหม่ รวมถึงการนาํเสนอรูปแบบใหม่ก็ตาม ท่ี
ไม่รวมถึงการประกอบกิจการท่ีเป็นการทาํซํ้ า หรือธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ ในการเร่ิมดาํเนินธุรกิจ
ใหม่ผูป้ระกอบการจะตอ้งเจอสถานการณ์และปัญหามากมาย ผูป้ระกอบการรายใหม่จึงตอ้งมีการ
กาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมตน้ดาํเนินกิจการ 
 

1.2  เป้าหมายธุรกจิขนาดย่อม (Small Business Targets) 

 ผูป้ระกอบการส่วนมากตดัสินใจเร่ิมดาํเนินธุรกิจจากธุรกิจขนาดย่อมเป็นอนัดับแรก 

เน่ืองจากรูปแบบการลงทุนและการบริหารจดัการท่ีสะดวก เช่น ดา้นเงินทุนเร่ิมตน้ ดา้นบุคลากร 
ด้านทําเลท่ีตั้ ง  ด้านทุนหมุนเวียน  หรือด้านทรัพยากรอ่ืนๆ ผู ้ประกอบการแต่ละรายอาจมี
วตัถุประสงคใ์นการเร่ิมดาํเนินกิจการท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึงเป้าหมายสําหรับตวัผูป้ระกอบการ
หรือเป้าหมายสําหรับกิจการ ผูป้ระกอบการบางรายเร่ิมตน้ดว้ยการดาํเนินกิจการขนาดย่อม และ
พยายามรักษาเสถียรภาพในการดาํเนินกิจการ รักษาขนาดธุรกิจ รูปแบบการดาํเนินงานท่ีมีความ
ยืดหยุ่นและง่ายต่อการจดัการ ซ่ึงเป็นลกัษณะการดาํเนินกิจการท่ีเรียกว่า กิจการท่ีเนน้เสถียรภาพ
ธุรกิจขนาดยอ่ม (Small Business) ส่วนผูป้ระกอบการอีกรายเร่ิมตน้ดว้ยการดาํเนินกิจการขนาด
ย่อม แต่มีความพยายามในขยายขนาดกิจการ ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการจา้งพนกังาน หรือกลุ่ม
บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญร่วมดาํเนินกิจการ ใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนบริหารงาน เพื่อพฒันาใหกิ้จการ
เจริญเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นลกัษณะกิจการท่ีเรียกว่า กิจการท่ีเนน้ความเติบโต (High 

Growth Venture) ผูป้ระกอบการรายใหม่จึงควรศึกษาประเภทลกัษณะการดาํเนินกิจการ ก่อนเร่ิม
ดาํเนินธุรกิจจริง การเร่ิมดาํเนินธุรกิจสามารถแยกตามลกัษณะการดาํเนินงานตามเป้าหมายกิจการ
ไดด้งัตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี  1.1  ลกัษณะการดาํเนินงานตามเป้าหมายกิจการขนาดยอ่ม 

 

ลกัษณะการดําเนินงาน กจิการทีเ่น้นเสถียรภาพ 

ธุรกจิขนาดย่อม 

กจิการทีเ่น้นความเติบโต 

แหล่งเงินทุน ผูป้ระกอบการ บุคคลภายนอก 

นโยบายการทาํกาํไร ลดตน้ทุน เพิ่มจาํนวนการขาย 
กิจกรรม การขาย การตลาด 

ความสามารถพนกังาน ส่วนตวั ส่วนรวม 

มุ่งเนน้ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

แนวคิด การพฒันา ลอกเลียนแบบ การคิดคน้ส่ิงใหม่ 

การควบคุม ควบคุมกิจการ ควบคุมตลาด 

การขยายธุรกิจ เม่ือจาํเป็น เม่ือมีโอกาส 

ขอ้จาํกดั ความสามารถของบริษทั ความสามารถของตลาด 

  

 กิจการท่ีเนน้การเจริญเติบโตเป็นกิจการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งมีการต่ืนตวัเสมอ แสวงหา
โอกาสอยูต่ลอดเวลา ใชค้วามพยายามท่ีมากข้ึนตั้งแต่ตอนเร่ิมตน้กิจการในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นการ
จดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก การหาขอ้มูลเก่ียวกบัตลาด การติดตามสถานการณ์ตลาดอย่าง
ใกลชิ้ดตลอดเวลา เพื่อท่ีจะสามารถวางกรอบการดาํเนินงาน ตามสภาพของตลาดท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วได ้ในขณะท่ีกิจการประเภทเนน้เสถียรภาพธุรกิจขนาดยอ่มเป็นการเร่ิมตน้ดว้ยแหล่ง
เงินทุนของตนเอง ภายในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนฝงู มีการวางแผนโดยพิจารณาปัจจยัภายในเป็น
หลกั เช่น ตวัผูป้ระกอบการ ครอบครัว เครือญาติ หรือกลุ่มเพื่อน กิจการประเภทเน้นเสถียรภาพ
ธุรกิจขนาดยอ่มจึงมีการดาํเนินงานดว้ยความยืดหยุน่ ทาํให้ปริมาณการขาย การบริการ กาํไร หรือ
การเติบโตของกิจการประเภทน้ีข้ึนอยู่กบันโยบายดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ ครอบครัวหรือ
แมก้ระทัง่จุดประสงคอ่ื์นเป็นหลกั ไม่ไดพ้ิจารณาแต่ดา้นกาํไรเท่านั้น 

 เอสบีเอ (SBA: U.S. Small Business Administration) ทาํการสาํรวจในปี ค.ศ. 2003 พบว่า
มีเพียงร้อยละ 1.4 ใน 2.3 ลา้นธุรกิจขนาดย่อมในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ท่ีเป็นกิจการท่ีเนน้การ
เจริญเติบโต แต่มีถึงร้อยละ 98.6 ท่ีเป็นกิจการท่ีเนน้เสถียรภาพในการทาํงานของธุรกิจขนาดย่อม 

ตรงกบัสภาพความเป็นจริงท่ีเป้าหมายของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มแต่ละรายท่ีมีแตกต่างกนั 

ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีคิดจะเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจ จะตอ้งเขา้ใจถึงเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของการดาํเนิน
ธุรกิจของตนเอง เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของกิจการ ขั้นตอนการจดัการแต่ละขั้นตอน 
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ตลอดจนการคงอยูข่องกิจการ ซ่ึงเป้าหมายเหล่าน้ีจะเป็นตวักาํหนดผลตอบแทนท่ีผูป้ระกอบการจะ
ไดรั้บ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการตั้งแต่เร่ิมตน้ดาํเนินกิจการ 
 

1.3  ผลตอบแทนของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดย่อม (Rewards for Small Business 

Entrepreneur) 

 เจโรม (Jerome, 1992) กล่าวว่า บุคคลทัว่ไปมกัมีคาํถามว่า ทาํไมจะตอ้งเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม คาํตอบท่ีได้จากการสอบถามผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมมี
หลากหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็น เพราะกาํไร การลงทุน การจดัการเวลา รูปแบบการทาํงาน หรือ
แม้กระทั่งความชอบส่วนตัว มาร์ค ฟลูรี (2003) แบ่งรูปแบบผลตอบแทนของการเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบดว้ย ผลตอบแทนทัว่ไป ผลตอบแทน
พิเศษ และผลตอบแทนท่ีมองไม่เห็น มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.3.1 ผลตอบแทนทัว่ไป (Universal Rewards) เป็นรูปแบบผลตอบแทนสาํหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มท่ีสงัเกตเห็นไดท้ัว่ไป ไดแ้ก่ 

  1) ความเป็นอิสระในการทาํงาน (Flexibility) มีความยืดหยุ่นในการดาํเนินงาน 

ดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ หรือแมก้ระทัง่เร่ืองส่วนตวั และชีวิตครอบครัวกต็าม 

  2) รายได ้(Income) สามารถสร้างรายไดแ้ละหลกัประกนัทางการเงินใหก้บัตนเอง 
คู่ชีวิต ครอบครัว หรือลูกหลานในอนาคตได ้

  3) การเจริญเติบโต (Growth) มีความสามารถในการพฒันาธุรกิจให้เจริญเติบโต
ตามความตอ้งการในอนาคตได ้

 1.3.2 ผลตอบแทนพเิศษ (Occasional Rewards) เป็นรูปแบบผลตอบแทนท่ีอาจเกิดข้ึนได้
สาํหรับผูป้ระกอบการบางรายเท่านั้น ไดแ้ก่ 

  1) ความมัง่คัง่ (Wealth) มีโอกาสท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีมากมาย หรือสร้างความ
มัง่คัง่ในอนาคต 

  2) ผลิตภณัฑ์ (Product) มีโอกาสท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ โดยการพฒันาหรือ
สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ 

 1.3.3 ผลตอบแทนท่ีมองไม่เห็น (Rarely Rewards) เป็นรูปแบบผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม แต่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่ไดส้งัเกต ไดแ้ก่ 

  1) การยอมรับจากสังคม (Admiration) ไดรั้บการยอมรับ ช่ืนชมจากตนเอง เพื่อน
ฝงูและสงัคม 

  2) ภาวะผูน้าํ (Power) มีแรงกระตุน้จากตนเองในการมีอาํนาจ โนม้นา้วบุคคลอ่ืน 
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  3) ครอบครัว (Family) ได้รับสายสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่น และความอบอุ่นใน
ครอบครัว 
 ผูป้ระกอบการรายใหม่จะมองผลตอบแทนทัว่ไปเป็นอนัดบัแรกในการประกอบกิจการ 
คือ ความยืดหยุน่ในการดาํเนินชีวิต รายไดเ้หมาะสมกบัการเล้ียงชีพ และการเจริญเติบโตในอาชีพ 

แต่ก็มีผลตอบแทนอีกสองส่ิงท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่มีโอกาสจะไดรั้บ คือ ความร่ํารวยและการ
คิดคน้นวตักรรมทางสินคา้หรือบริการใหม่ๆ ท่ีผูท่ี้เป็นผูป้ระกอบการมีโอกาสไดรั้บมากกว่าการ
เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ในขณะเดียวกันทางด้านสังคม ผูป้ระกอบการยงัมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนอย่างอ่ืนอีก ไม่ว่าจะเป็น การไดรั้บความช่ืนชมจากเพ่ือนฝูง การยอมรับจากสังคม 

อาํนาจในการต่อรอง รวมไปถึงผลตอบแทนดา้นชีวิตและครอบครัว เช่น ความอบอุ่น ความใกลชิ้ด
ในครอบครัว และการดาํเนินชีวิตครอบครัวในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทน
ดา้นความเป็นอิสระในการดาํเนินชีวิต โดยผลตอบแทนความเป็นอิสระเป็นผลตอบแทนท่ีเห็นได้
อย่างชัดเจนตั้ งแต่เร่ิมต้นประกอบกิจการ ไม่ว่าผูป้ระกอบการจะมีรูปแบบการกําหนดการ
ดาํเนินงานอยา่งไร ผูป้ระกอบการสามารถจดัรูปแบบการทาํงานเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัผูป้ระกอบการ
แต่ละรายได ้

 เดฟลิน (Devlin, 2003) กล่าวว่า ผลตอบแทนพื้นฐานสาํหรับผูป้ระกอบการขนาดยอ่มไม่
ว่าจะเป็น การเจริญเติบโตของกิจการ ความเป็นอิสระในการดําเนินงาน หรือรายได้ในการ
ดาํเนินงาน การเจริญเติบโตของกิจการนบัว่าเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัอุปสรรค ทา้ทาย
ความสามารถของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด เพราะการไดม้าซ่ึงกาํไรท่ีมาก ไม่ไดห้มายถึงการมีความ
เจริญเติบโตของกิจการท่ีมากข้ึนดว้ย แต่การเจริญเติบโตของกิจการข้ึนอยูก่บัปัจจยั และโอกาสใน
แต่ละช่วงเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 
 ตวัอยา่งเช่น พนกังานรายหน่ึงในบริษทัซินด้ี (Cyndi) บริษทัดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยี
ยกัษ์ใหญ่รายหน่ึง ได้ตดัสินในลาออกจากบริษทัเน่ืองจากไม่มีเวลาให้ครอบครัว จนทาํให้เกิด
ปัญหาครอบครัว และซ้ือเฟรนไชดกิ์จการโทรคมนาคม กลบัไปเปิดกิจการส่วนตวัท่ีบา้นเกิด และ
เปิดทาํการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับตวัเองและสอดคลอ้งกับครอบครัว สมาชิกแต่ละรายใน
ครอบครัวต่างช่วยกนัทาํงาน ทาํให้ปัจจุบนัไดข้ยายสาขาเพิ่มเติมอีก 3 สาขาท่ี ทีเนก (Teaneck) 

นิวเจอร์ซี (New Jersey) และนิวยอร์ค (New York) โดยมีลกัษณะเวลาทาํการเช่นเดียวกนั 

 จากงานวิจยัของโทมสั (Thomas, 2001) พบว่า มีเพียงหน่ึงในส่ีรายของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดยอ่มเท่านั้น ท่ีแสวงหาความร่ํารวยอยา่งจริงจงั แต่อยา่งไรกต็ามมากกวา่ร้อยละ 75 ของผู ้
มีฐานะดีในสหรัฐอเมริกาลว้นเป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม โดยท่ีสองในสามของคนเหล่านั้นเป็น 

เจา้ของธุรกิจและหน่ึงในสามเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ เช่น แพทย ์ทนายความ เป็นตน้ 
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1.4  ปัจจยัในการเร่ิมต้นประกอบธุรกจิ (Factor of Starting Business) 

 ไฮเดะและคณะ (Heidi et al., 2003) พบวา่ มีบุคคลทัว่ไปและพนกังานจาํนวนมากท่ีคิดจะ
เป็นผูป้ระกอบการ แต่มีเพียงไม่ก่ีรายเท่านั้นท่ีคิดจะเร่ิมดาํเนินธุรกิจอยา่งจริงจงั เน่ืองจากเม่ือบุคคล
เหล่าน้ีคิดท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ บุคคลเหล่าน้ีตอ้งพบกบัปัญหามากมายในการเร่ิมตน้ จากการ
สาํรวจพบว่า มากกว่าร้อยละ 70 ของธุรกิจท่ีเปิดใหม่จะลม้เหลวภายในสองปีแรก ผูป้ระกอบการ
รายใหม่ตอ้งมีการเตรียมตวัใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงใหม่ ซ่ึงมกัเป็นปัญหาในการเร่ิมประกอบ
ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลกัท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่ควรพิจารณาก่อนการเร่ิมตน้ประกอบ
ธุรกิจ ประกอบดว้ย การขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการเร่ิมดาํเนินธุรกิจ การตอ้งการความรู้พิเศษใน
การดาํเนินธุรกิจ และความลม้เหลวในการเร่ิมตน้ธุรกิจ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.4.1 การขาดแคลนแหล่งเงินทุน 

  ตั้ งแต่อดีตท่ีผ่านมาปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการเ ร่ิมต้นกิจการของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ คือ การขาดแคลนแหล่งเงินทุน ซ่ึงจริงๆแลว้ ไม่เพียงแต่ผูป้ระกอบการราย
ใหม่เท่านั้นท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงินทุน ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินกิจการอยู่
แลว้ในธุรกิจทุกประเภทก็ตอ้งพบกบัปัญหาเหล่าน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ผูป้ระกอบการรายใหม่ทุกรายจึง
ตอ้งตระหนงัถึงแหล่งเงินทุนก่อนการเร่ิมตน้กิจการท่ีเหมาะสมเสมอ 
  จากการสาํรวจของสหพนัธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ (NFIB) พบว่า สาํหรับธุรกิจขนาด
ยอ่มการขาดแคลนแหล่งเงินทุนไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนกั จากการจดัลาํดบัปัญหาดา้นการเงินของ
ธุรกิจขนาดยอ่ม พบว่าอยูอ่นัดบัท่ี 66 และ 69 ใน 100 ปัญหา จากการสาํรวจ 30 ประเทศในปี ค.ศ.
2002 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไฮเดะและคณะ (Heidi et al., 2003) ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดยอ่มมีหลากหลายช่องทางในการเขา้ถึงแหล่งการเงิน ดงันั้นการขาดแคลนแหล่งเงินทุนจึงเป็น
ปัญหาท่ีไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่กเ็ป็นปัญหาท่ีไม่ควรมองขา้มสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม 

 1.4.2 การตอ้งการความรู้ ความสามารถหรือทกัษะพิเศษ 

  ในการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภท ความคิดริเร่ิม นวตักรรมหรือการบริการรูปแบบ
ใหม่ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบักิจการตน แมว้่า
ผูป้ระกอบการเคยมีประสบการณ์การทาํงานด้านนั้ นมาแล้วก็ตาม การหาความรู้ใหม่สําหรับ
ผูป้ระกอบการจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยู่เสมอ ผูป้ระกอบการสามารถหาความรู้ใหม่ๆได้ผ่านทาง
โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์งานวิจยั และงานคน้ควา้ต่างๆ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการคิดส่ิงใหม่ๆข้ึนมา 
  งานวิจยัของจูลี (Julie, 1997) ยกตวัอยา่ง อีริคผูเ้ร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการ
เก่ียวกบัหนังสือเดินทาง อีริคใชเ้งินลงทุนน้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์ อีริคใชค้วามเช่ียวชาญและ
ความสามารถในการจดัเอกสารดา้นหนังสือเดินทางท่ีตนมีประสบการณ์มานาน อีริคสามารถต่อ
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อายุหนงัสือเดินทางไดภ้ายใน 24 ชัว่โมง จากปกติตอ้งใชเ้วลาประมาณ 6 อาทิตย ์อีริคเร่ิมเปิด
ดาํเนินกิจการเม่ือปี ค.ศ.1996 และในปัจจุบนัอีริคมีลูกคา้ประจาํมากกวา่ 1 ลา้นราย 
 1.4.3 ความลม้เหลวในการเร่ิมตน้ธุรกิจ 
  จากรายงานของเอสบีเอ (SBA: Small Business Administration) ค.ศ. 2004 พบว่า 
ความลม้เหลวในการเร่ิมตน้ธุรกิจมากกว่าร้อยละ 70 ของผูป้ระกอบการรายใหม่เกิดข้ึนภายใน 2 ปี
แรก และมีเพียงอีกร้อยละ 50 เท่านั้นท่ีอยูร่อดในการดาํเนินธุรกิจภายใน 4 ปี ตวัเลขเหล่าน้ีเป็นตวั
เลขท่ียืนยนัไดอ้ย่างชัดเจน ต่อปัญหาท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่จะตอ้งเผชิญในการเร่ิมตน้ธุรกิจ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอลัเบอร์ตา (Alberta, 2000) ท่ีพบว่า การศึกษาขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจ
จากตวัอย่าง หรือผูท่ี้มีประสบการณ์ จะทาํให้ไดแ้นวทางท่ีดีในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจแต่ละ
ประเภท สามารถลดความเส่ียงต่อการลม้เหลวในการเร่ิมตน้ธุรกิจได ้

 

1.5  องค์ประกอบของการเร่ิมดาํเนินกจิการ (Starting Business Elements) 

 เม่ือผูป้ระกอบการพิจารณาถึง 3 ปัจจยัในการเร่ิมตน้กิจการแลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ทราบถึงส่ิงท่ีจะต้องเตรียมให้พร้อมในการเร่ิมดําเนินกิจการ  ส่ิงท่ีจะทําให้ความคิดของ
ผูป้ระกอบการเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาต่อมา คือ รายละเอียด
ในการเร่ิมดาํเนินกิจการ  
 สุมิตและคณะ (Sumit et al., 2003) กล่าวถึงการเร่ิมดาํเนินกิจการใหม่ มีองคป์ระกอบ
หลายดา้นท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความสาํคญั แต่องคป์ระกอบท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่จะตอ้ง
ตระหนกัอยา่งจริงจงั มี 4 องคป์ระกอบ มีอกัษรยอ่ว่า BRIE ดงัรูปท่ี 1.1 ประกอบดว้ย ขอบเขตของ
ธุรกิจ แหล่งทรัพยากรธุรกิจ ความตั้งใจ และการแลกเปล่ียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี  1.1  องคป์ระกอบการดาํเนินการ 
ท่ีมา (Nancy et al., 1996) 

ขอบเขตธุรกิจ 

ความตั้งใจ  การแลกเปล่ียน 

แหล่งทรัพยากร 

การเร่ิมตน้กิจการ
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 1.5.1 ขอบเขตของธุรกิจ (Boundary) 

  ผูป้ระกอบการตอ้งกาํหนดรายละเอียด เป้าหมายหรือขอบเขตหลกัของกิจการให้
ได ้ก่อนการเร่ิมตน้กิจการ ส่วนรายละเอียดยอ่ยในแต่ละขั้นตอนการดาํเนินกิจการ ผูป้ระกอบการ
สามารถกําหนดหลังจากเร่ิมดําเนินธุรกิจไปแล้วได้ ขอบเขตของธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการต้อง
กาํหนดให้ไดก่้อนการเร่ิมตน้ธุรกิจ เช่น ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ สถานท่ีตั้งกิจการ ช่องทางการ
ติดต่อ เป้าหมายกิจการ ลกัษณะการดาํเนินงานของกิจการ การจดัสรรทรัพยากรธุรกิจ เป็นตน้ ซ่ึง
ขอบเขตเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงจุดเร่ิมตน้ และแนวทางการดาํเนินกิจการใน
อนาคตควบคู่กนัไป 

 1.5.2 แหล่งทรัพยากรธุรกิจ (Resources) 

  แหล่งทรัพยากรธุรกิจจะถูกกาํหนดข้ึนพร้อมกบัการกาํหนดขอบเขตของธุรกิจ 
แหล่งทรัพยากรธุรกิจ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ การบริการ แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สถานท่ีในการดาํเนิน
ธุรกิจ ตลาด แหล่งการเงิน รวมไปถึงแหล่งทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการกาํหนด
ขอบเขตในการดาํเนินธุรกิจ 
 1.5.3 ความตั้งใจ (Intention) 

  องค์ประกอบแรกท่ีจาํเป็นท่ีสุดในการเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจ คือ ความตั้งใจของ
ผูป้ระกอบการ ความตั้งใจในการเร่ิมดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการนบัเป็นส่ิงสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากความตั้งใจจะเป็นตวัผลกัดนัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีจะตามมาในการประกอบธุรกิจ และยงั
เป็นตวักระตุน้ทาํให้เกิดความตั้งใจของบุคลากรในองคก์รข้ึนมาได ้จากการสาํรวจพบว่ามากกว่า
ร้อยละ 50 ของผูป้ระกอบการชาวอเมริกา เร่ิมตน้ประกอบกิจการดว้ยความตั้งใจส่วนตวัเป็นหลกั 

(SBA, 2003) 

 1.5.4 การแลกเปล่ียน (Exchange) 

  การแลกเปล่ียน หมายถึง การยอมรับส่ิงใหม่ และการเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆของ
ผู ้ประกอบการในการเร่ิมดําเนินกิจการ  การแลกเปล่ียนน้ีเกิดข้ึนตั้ งแต่  แนวความคิดของ
ผูป้ระกอบการ แหล่งทรัพยากร รูปแบบการทาํงาน งบประมาณ สินคา้ การบริการ หรือส่ิงอ่ืนท่ีจะ
ทาํให้เกิดกระบวนการการเร่ิมตน้ของธุรกิจข้ึนมาไดผู้ป้ระกอบการรายใหม่ตอ้งมีความสามารถใน
การแลกเปล่ียน แต่ละองคป์ระกอบเพื่อใหก้ารเร่ิมดาํเนินธุรกิจสาํเร็จตามท่ีตอ้งการได ้

 อลนั (Alan, 2000) กล่าววา่ BRIE เป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยในการจดัการการเร่ิมตน้ดาํเนิน
กิจการ เช่นเดียวกบั ศาสตราจารยเ์จอร์ร่ีและบอบ (Gerry Salancik and Bob Sutton) แห่ง
มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด กล่าวว่า การเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีขั้นตอน จะช่วยให้การเร่ิมดาํเนิน
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ธุรกิจง่ายข้ึน ดว้ยการใชอ้งคป์ระกอบของ BRIE ดงันั้นในการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่มจึงตอ้งใชทุ้ก
องค์ประกอบร่วมกนั ในแต่ละขั้นตอนการดาํเนินกิจการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถดาํเนิน
กิจการท่ีตนเองตอ้งการได ้

 ตวัอยา่งเช่น แอนรอน (Aaron McGruder) ผูรั้กการวาดการ์ตูนตั้งแต่วยัเดก็ แอนรอนเกิดท่ี
เมืองชิคาโก พออาย ุ 6 ขวบไดย้า้ยไปอยูก่บัครอบครัวท่ีโคลมัเบีย รัฐแมร่ีแลนด ์ดว้ยการสนบัสนุน
ของพอ่และแม่ แอนรอนมีโอกาสวาดภาพตั้งแต่วยัเดก็ เม่ืออายไุด ้18 ปีแอนรอนไดเ้ขา้มหาวิทยาลยั
ของรัฐแมร่ีแลนด ์แอนรอนทุ่มเทให้กบัการวาดการ์ตูนในขณะท่ีเรียนมหาวิทยาลยั แอนรอนอยาก
เป็นนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ แอนรอนไดท้าํงานวิจยัเก่ียวกบัการ์ตูนของนักเขียนมืออาชีพชาว
แอฟฟริกนัและอเมริกนัมากกว่า 10 เล่ม และแจกจ่ายงานวิจยัของตนเองใหก้บัหนงัสือพิมพห์ลาย
ฉบบั และพบว่า การทาํงานในวงการธุรกิจการ์ตูนเป็นไปไดย้ากมาก แอนรอนจึงตดัสินใจสร้าง
ตวัเองจากการเขียนการ์ตูน 

 แอนรอนเร่ิมเผยแพร่งานการเขียนการ์ตูนของตนบนเว็บไซต์สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ในปี ค.ศ. 1996 แอนรอนไดตี้พิมพก์าร์ตูนกบัหนงัสือพิมพอิ์สระ หลงัจาก
นั้นงานของแอนรอนไดรั้บการตีพิมพใ์นนิตยสารท่ีเมืองต่างๆ หลงัจากท่ีการ์ตูนของแอรอนถูก
ตีพิมพไ์ม่นาน การตอบรับจากผูอ่้านและบรรณาธิการการ์ตูนของแอรอนดีข้ึน จนแอนรอนเร่ิม
มองเห็นอนาคตตวัเองในระดบัชาติ แอนรอนจึงเดินทางไปประชุมท่ีสมาคมนกัข่าวแห่งชาติในชิคา
โกในปีค.ศ.1997 และไดพ้บกบัตวัแทนจากสมาคมส่ือมวลชน (UPS) และไดรั้บความช่วยเหลือจาก
สมาคมท่ีสนใจในงานแอนรอน ทาํให้แอนรอนประสบความสําเร็จในอาชีพท่ีตนเองตอ้งการ 
ความสาํเร็จของแอนรอนเกิดจากการใชอ้งคป์ระกอบทั้งส่ีในการเร่ิมดาํเนินกิจการ (Jennifer, 2001) 

 

1.6  ความสําคญัของธุรกจิขนาดย่อม (Small Business Importance) 

 การประกอบธุรกิจขนาดย่อมไม่เพียงมีความสําคญัต่อตวัผูป้ระกอบการ ในการสร้าง
รายได ้การเจริญเติบโตและความเป็นอยูข่องครอบครัวใหดี้ข้ึน แต่ธุรกิจขนาดยอ่มยงัเป็นฟันเฟืองท่ี
สาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย ธุรกิจขนาดยอ่มแต่ละประเภทนั้นมีความสาํคญัอยา่ง
ยิ่งต่อการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ทาํให้เกิด
ระบบการคา้ มีการนาํเงินภาษีเขา้สู่ภาครัฐ ธุรกิจขยาดย่อมจึงเป็นแหล่งสําคญัท่ีทาํให้เกิดการจา้ง
งาน (New Jobs) การสรรคส์ร้างนวตักรรมท่ีเป็นผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆข้ึนมา (Innovations) 

และท่ีสาํคญัธุรกิจขนาดยอ่มยงัเป็นการสร้างโอกาส (New Opportunities) ใหก้บัประชาชนทั้งหลาย 
ในการเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1.6.1 การสร้างงานสร้างอาชีพ (New Jobs) 

  จากรายงานของเอสบีเอ (SBA) ปีค.ศ.2003 พบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ธุรกิจขนาด
ใหญ่มีการปลดคนงานมากกวา่ 10 ลา้นราย แต่ในขณะเดียวกนัธุรกิจขนาดยอ่มกลบัมีการรับคนงาน
มากว่า 10 ลา้นรายสอดคลอ้งกนัปัจจุบนัท่ีธุรกิจขนาดยอ่มเป็นธุรกิจท่ีสร้างงานมากกว่าร้อยละ 75 

ของการสร้างงานใหม่ ซ่ึงมีจาํนวนมากกวา่ 3.4 ลา้นรายในอเมริกา 
  ในอดีตธุรกิจขนาดใหญ่จาํนวนมากก่อให้เกิดการจา้งงานท่ีมากมาย แต่ปัจจุบนั
กลบัไม่เป็นเช่นนั้น ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนมากต่างพากนันาํระบบเคร่ืองจกัรกลคอมพิวเตอร์ ระบบ
โรงงาน ระบบอตัโนมติัต่างๆเขา้มาแทนท่ีแรงงานคน เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและเป็นมาตรฐานใน
การดาํเนินงาน เช่น เคร่ืองบรรจุขวดสินคา้อตัโนมติั เคร่ืองประกอบช้ินส่วนอตัโนมติั เคร่ือง
ทาํอาหารอตัโนมติั และเคร่ืองบรรจุภณัฑอ์ตัโนมติัต่างๆ เป็นตน้ ธุรกิจขนาดใหญ่เหล่านั้นจึงสร้าง
ปัญหาการว่างงานให้กบัระบบเศรษฐกิจมากข้ึนเร่ือยๆ ในทางกลบักนัธุรกิจขนาดยอ่มกลบัเป็นตวั
ช่วยและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้กบัระบบเศรษฐกิจไดเ้ป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมท่ีเร่ิมเปิดดาํเนินการใหม่ ซ่ึงเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพ และยงัเป็นการพฒันาอาชีพเหล่านั้นต่อไปในอนาคตอีกดว้ย  
 เจโรม (1994) พบวา่ กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพอิสระ (Self-Employed) เช่น แพทย ์ทนัตแพทย ์
เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก ชาวนา ชาวไร่ ช่างฝีมือต่างๆ ฯลฯ นบัว่าเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
ย่อม เน่ืองจากมีโครงสร้างลกัษณะการดาํเนินงาน (Occupational Structure) ท่ีคลา้ยคลึงกบัการ
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ดงันั้นรูปแบบการประกอบธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นกุญแจสาํคญัของการ
สร้างงาน รวมถึงลกัษณะของการประกอบอาชีพแบบไม่เตม็เวลา (Part-Time) หัวใจของระบบการ
สร้างงานสร้างอาชีพในปัจจุบนัจึงถูกมุ่งเนน้ไปยงัการประกอบธุรกิจขนาดยอ่มในแต่ละพื้นท่ีชุมชน 

 1.6.2 การสร้างสรรคน์วตักรรม (Innovations) 

  ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจของโจเซฟ (Joseph, 1961) กล่าวว่า ธุรกิจขนาดยอ่ม
นับว่าเป็นกุญแจสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ ธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่ี
สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ให้กับสังคมและชุมชน เป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น 

ประยกุตสิ์นคา้หรือบริการรูปแบบใหม่ๆในแข่งขนักนัเสมอ (Creative Destruction) เช่น ร้านอาหาร
ในทอ้งถ่ินท่ีเปิดใหม่จะมีการคิดคน้เมนูใหม่ๆ เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาชิมอาหารเมนูใหม่เสมอ ร้าน
นวดแผนปัจจุบนัท่ีมีการนาํรูปแบบการนวดใหม่ๆเพื่อแข่งขนักบัร้านเดิมท่ีตั้งอยูก่่อน 

  การสร้างสรรค์จึงมกัเร่ิมตน้ท่ีธุรกิจขนาดย่อม เน่ืองจากรูปแบบโครงสร้างการ
จดัการของธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีความยดืหยุน่สูง การปรับเปล่ียนรูปแบบสินคา้หรือบริการทาํไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ผูป้ระกอบการมีอิสรเสรีในการตดัสินใจและดาํเนินการ สงัเกตไดจ้ากการจดสิทธิบตัรต่างๆ 
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ส่วนใหญ่ลว้นเป็นธุรกิจขนาดย่อม ดงันั้นความเป็นอิสระในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็น
ประโยชน์อยา่งมากในผลกัดนัใหมี้การคิดสร้างสรรค ์ประดิษฐสิ์นคา้หรือบริการใหม่ๆใหก้บัสงัคม  

  ตวัอยา่งเช่น ในปี ค.ศ.1970 พนกังานรายหน่ึงช่ือ สตีฟ วอซนิค (Steve Wozniak) 

ทาํงานในบริษทัผลิตคอมพิวเตอร์ สําหรับใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ท่ีเรียกว่า S-100 สตีฟมี
แนวความคิดดา้นการทาํคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลข้ึนมา สตีฟจึงเร่ิมผลิตตน้แบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีรูป
ภาพกราฟิกสาํหรับใชง้านส่วนบุคคล และนาํไปนาํเสนอใหก้บับริษทั HP (Hewlett Packard) แต่
บริษทั HP ไม่ใหก้ารสนบัสนุนสตีฟ วอคนิคจึงไดถ่้ายทอดแนวความคิดน้ีใหก้บัเพื่อนสนิทท่ีช่ือว่า 
สตีฟจ๊อป (Steve Jobs) ซ่ึงเป็นผูท่ี้นาํความคิดน้ีไปต่อยอด ริเร่ิมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลดว้ยตนเอง 
จากกิจการขนาดยอ่ม จนเติบโตข้ึนภายใตบ้ริษทัแอปเปิล ท่ีรู้จกักนัในช่ือไอบีเอม็ (IBM PCs) 

 1.6.3 การสร้างโอกาส (New Opportunities) 

  ผูป้ระกอบการท่ีมีกิจการเป็นของตนเองนับว่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บโอกาสท่ีดียิ่งในการ
ทาํงาน ไม่เพียงแต่จะมีโอกาสพฒันาความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดีข้ึน มีความมัง่คัง่
และความมัน่คงในชีวิตยิ่งข้ึน แต่ยงัช่วยมีโอกาสในการพฒันาสังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไดอี้กดว้ย การเร่ิมประกอบธุรกิจขนาดยอ่มจะทาํใหผู้ค้นทั้งหลายหันมามองหาปัญหาของ
การดาํเนินกิจการท่ีมีแต่เดิมอยู่แลว้ เกิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆให้กบัแต่ละพื้นท่ีและสังคม ลด
ปัญหาการยา้ยถ่ินฐาน ซ่ึงผูค้นจะตอ้งเผชิญกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป ความเร่งรีบและ
วฒันธรรมประเพณีแต่ละทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัไป การประกอบธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นทางเลือก
โอกาสท่ีดีท่ีสุดสาํหรับหลายคนในชีวิตการทาํงาน 

 โทมสัและสก๊อต (Thomas and Scott, 1997) กล่าวว่า ธุรกิจขนาดยอ่มเป็นอาชีพท่ีสร้าง
โอกาสทางสังคมไดม้าก ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการขายสินคา้หรือการบริการ สังคมและชุมชนทุก
แห่งตอ้งประกอบไปดว้ยร้านขายของชาํ ร้านขายยา ร้านขายของเบด็เตล็ด ป๊ัมนํ้ ามนัเล็กๆ ร้านตดั
ผม ธุรกิจขนาดย่อมเหล่าน้ี แสดงให้เนน้ถึงความเป็นชุมชนและสังคมไดอ้ย่างชดัเจน ธุรกิจขนาด
ย่อมเหล่าน้ีมีลูกคา้ประจาํท่ีมาอย่างสมํ่าเสมอ มากกว่าร้านคา้ใหญ่หรือห้างสรรพสินคา้บางแห่ง 
เน่ืองจากความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูป้ระกอบการกบัลูกคา้ นอกจากน้ีธุรกิจขนาดย่อมยงัเป็นตวั
ขบัเคล่ือนให้กบัธุรกิจขนาดใหญ่หลายประเภท เช่น การกระจายสินคา้โดยการคดัเลือกประเภท
สินคา้ท่ีจาํเป็นในแต่ละแหล่งชุมชนจากห้างสรรพสินคา้ใหญ่ สู่สังคมหรือแหล่งชุมชนท่ีมีรูปแบบ
การดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและสาํคญัอย่างยิ่งต่อสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ จึงนับว่าเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับผูป้ระกอบการใหม่ทุกรายท่ีจะเร่ิมตน้
ประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 
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1.7  สรุป 

 ในบทน้ีผูป้ระกอบการได้พิจารณาถึงแนวความคิดและส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการเร่ิมต้น
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ผูป้ระกอบการไดเ้ห็นถึงแนวทางการเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจ เขา้ใจขอบเขต
ของการประกอบธุรกิจขนาดยอ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ สามารถเลือกท่ีจะเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจโดย
การเนน้เสถียรภาพของกิจการ หรือเร่ิมตน้โดยการมุ่งเป้าไปท่ีการขยายตวัของธุรกิจเป็นสาํคญั การ
ดาํเนินกิจการภายใตแ้นวคิดทั้งสองทางลว้นแต่มีความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน 

เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างสรรค์สินคา้หรือบริการ สร้างโอกาสให้กับตนเอง ชุมชน 

สังคมตลอดจนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผูป้ระกอบการสามารถมองเห็นรูปแบบแทบในการ
ดาํเนินธุรกิจขนาดย่อม และปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความสําคญัในการเร่ิมดาํเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม ดงันั้นการมีความตั้งใจในการเร่ิมตน้ท่ีจะประกอบกิจการจึงเป็นกา้วแรกท่ีสําคญั และ
เน้ือหาในตาํราเล่มน้ีจะช่วยผลักดันให้ผูป้ระกอบการใหม่ทุกรายก้าวต่อไปในเส้นทางจนถึง
เป้าหมายท่ีตั้งใจไวไ้ด ้
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 1 

 

 1. อธิบายความหมายธุรกิจขนาดยอ่ม 

 2. จงยกตัวอย่างธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนและวิธีการเร่ิมดําเนินกิจการของธุรกิจ
เหล่านั้น 

 3. จงบอกวิธีส่งเสริมบุคคลท่ีมีความต้องการดําเนินธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนให้มี
โอกาสไดเ้ร่ิมดาํเนินกิจการ  
 4. อธิบายถึงขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้เสียเปรียบของการเร่ิมตน้กิจการใหม่ดว้ยตวัเองกบัการ
ซ้ือกิจการท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 5. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกิจการขนาดยอ่มท่ีเนน้เสถียรภาพและกิจการท่ี
เนน้ความเติบโต 

 6. ผลตอบแทนของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มแตกต่างจากการผลตอบแทนของการ
ประกอบอาชีพอ่ืนอยา่งไร 
 7. อธิบายถึงปัจจยัและองคป์ระกอบในการเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจในชุมชน 

 8. จงบอกวิธีสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์เร่ิมตน้จากธุรกิจขนาดยอ่ม 

 9. ทาํไมปัจจุบนัธุรกิจขนาดยอ่มจึงมีความสาํคญัมากกวา่ธุรกิจขนาดใหญ่ 

 

 

 



 

บทที ่ 2 

จริยธรรมในการประกอบธุรกจิขนาดย่อม 

(Small Business Ethics) 

  

 จริยธรรมทางธุรกิจเป็นส่ิงสาํคญัเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจขนาดย่อมหรือ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ในการดาํเนินธุรกิจแต่ละขั้นตอนย่อมตอ้งการการตดัสินใจจากผูป้ระกอบการ 
เพื่อให้ธุรกิจเดินหนา้ต่อไปได ้การตดัสินใจของผูป้ระกอบการแต่ละคร้ังจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั ดงันั้น
ส่ิงท่ีสําคญัในการตดัสินใจแต่ละคร้ังของผูป้ระกอบการก็คือ รูปแบบการตดัสินใจ (Set of 

Decisions) รูปแบบการตัดสินใจของผูป้ระกอบการจะเป็นตัวกาํหนดว่าธุรกิจจะดาํเนินไปใน
รูปแบบใด ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ โดยท่ีรูปแบบการตดัสินใจของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดใหญ่จะมุ่งเนน้การทาํผลกาํไรให้กบักิจการ งานของโจฮานและคณะ (Johan et al., 2001) 

พบว่าธุรกิจขนาดใหญ่มกัมีการปลดคนงานหลายพนัคน ลอยแพผูร่้วมลงทุน ผูถื้อหุ้น และการ
เพิกเฉยต่อผลกระทบทางสังคมอยูเ่ป็นประจาํ เพื่อใหผ้ลกาํไรและกิจการอยูใ่นสถานการณ์ท่ีดีท่ีสุด 

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนมากมีการบริหารงานอยูร่ะดบัสูงเกินกว่าท่ีจะไดรั้บรู้และเขา้ใจ
ถึงปัญหาของพนักงานระดับล่าง ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ จึงมีรูปแบบการตัดสินใจท่ี
แตกต่างจากรูปแบบการบริหารงานของผูป้ระกอบกิจการขนาดยอ่มเป็นอยา่งมาก  

 สําหรับการประกอบธุรกิจขนาดย่อมท่ีผูป้ระกอบการตอ้งทาํงานร่วมกับพนักงานทุก
ระดบัและทาํงานร่วมกบัสังคมอยู่ตลอดเวลารูปแบบการตดัสินใจของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
ย่อมจึงมุ่งเน้นไปท่ีพนักงานและสังคมเป็นหลกักล่าวได้ว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีการมุ่งเน้นความ
เจริญเติบโต เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ในทางกลบักนัธุรกิจขนาดย่อมมุ่งเน้นการ
ดาํเนินกิจการท่ีควบคู่ไปกับชุมชนและสังคมอยู่เสมอ เป็นเหตุผลสําคญัว่าทาํไมจริยธรรมของ
ผู ้ประกอบการขนาดย่อม  จึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีต้องตระหนักถึงในการดําเนินกิจการ  เพื่อตัว
ผูป้ระกอบการและกิจการของตนในชุมชนและสงัคม 
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2.1  จริยธรรมของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ethics) 

 สก๊อตและคณะ (Scott et al., 2000) กล่าวว่า จริยธรรม (Ethics) หมายถึง คุณค่าการ
ตดัสินใจของคนคนหน่ึง ในการท่ีจะเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีดีหรือไม่ดี โดยพิจารณาว่า การตดัสินใจ
กระทาํส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และพิจารณาผลของการกระทาํว่าเป็นส่ิงท่ีเกิด
ประโยชน์หรือไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงการตดัสินใจน้ีจะข้ึนอยูก่บัจิตใตส้าํนึกของแต่ละบุคคล 
 จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการควรตระหนกัมี 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
สงัคม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นวฒันธรรม ดา้นความยดืหยุน่ และดา้นนวตักรรม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 2.1.1 ดา้นสงัคม (Community) 

  สังคมเป็นส่วนท่ีสําคญัในการประสบความสําเร็จของธุรกิจขนาดย่อม การไม่มี
จริยธรรมในการดําเนินกิจธุรกิจขนาดย่อม จะส่งผลกระทบต่อกิจการโดยตรงอย่างรวดเร็ว 
ผูป้ระกอบการสามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน จากการสูญเสียฐานลูกคา้ สูญเสียยอดขายและจาํนวน
ผูเ้ขา้รับบริการ จนนาํไปสู่การปิดกิจการอยูเ่สมอ เน่ืองจากธุรกิจขนาดยอ่มเป็นกิจการท่ีใกลชิ้ดกบั
คนในสงัคม  

  ลิซ่า (Lisa, 2003) พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีไม่มีจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่มีความ
ซ่ือสัตย ์ไม่มีความจริงใจ ดาํเนินกิจการโดยไม่คาํนึงถึงช่ือเสียงของกิจการและการดาํเนินกิจการใน
อนาคต จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมโดยตรง (Direct Impact) ทั้งต่อลูกคา้ ผูร่้วมธุรกิจ 
พนกังานและ ลูกจา้งในร้าน ทาํให้ลูกคา้หลีกเล่ียงท่ีจะใชบ้ริการ ผูร่้วมธุรกิจท่ีรู้สึกว่าตนไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรมหรือเสียเปรียบทางการคา้ ไม่อยากร่วมดาํเนินธุรกิจอีกต่อไป ผูค้า้และผูร่้วมธุรกิจท่ี
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมเหล่านั้น จะหากิจการร้านอ่ืนท่ีมีจริยธรรมมากกว่าดาํเนินธุรกิจดว้ย ใน
ขณะเดียวกนัลูกจา้งและพนกังานภายในกิจการก็จะยา้ยไปสู่กิจการอ่ืนท่ีมีความมัน่คงมากกว่า เพื่อ
อนาคตของตนเอง ทาํให้กิจการของผูป้ระกอบการเหล่านั้นตอ้งปิดตวัลงในท่ีสุด สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของแพตและคณะ (Pat et al., 2003) ท่ีพบว่า ลูกคา้ทัว่ไปจะหลีกเล่ียงการทาํธุรกิจกบั
ผูป้ระกอบการท่ีไม่มีความจริงใจและไม่มีจริยธรรม 

  ตวัอยา่งเช่น จอห์น เบาเออร์ (John Bauer) นกัธุรกิจผูท่ี้เขา้ใจเร่ืองความไวว้างใจ
ของสงัคมในธุรกิจขนาดยอ่มเป็นอยา่งดี และใชค้วามไวว้างใจเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ใหมี้
เหนือคู่แข่งท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ จอห์นทาํบริษทัรับเหมาก่อสร้างในพ้ืนท่ี Salt Lake จอห์นเป็นทายาท
รุ่นท่ีสามของกิจการ ท่ียงัคงสั่งซ้ือวสัดุ อุปกรณ์จากบริษัทเดิมตั้ งแต่รุ่นคุณปู่เร่ือยมา ในพื้นท่ี
เดียวกนัจอห์นมีคู่แข่งท่ีสาํคญัคือ บริษทัมลัติเสรจ (Multistate) ซ่ึงเป็นกิจการขนาดใหญ่ ปัญหาของ
จอห์นจึงอยูท่ี่ฐานะทางการเงินของกิจการ ท่ีส่งผลให้การดาํเนินงานดา้นเอกสารทางกฎหมายตอ้ง
ใชเ้วลานาน ทาํให้งานก่อสร้างล่าชา้ไปดว้ย จอห์นจึงใชค้วามไวว้างใจท่ีไดส้ร้างกบัสังคมและผูค้า้
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วสัดุ โดยการขอให้บุคคลเหล่านั้นช่วยในขั้นตอนการจดัซ้ือวสัดุจาํนวนมาก ผ่านทางโทรศพัท ์

แทนท่ีจะตอ้งมีการทาํเอกสารยื่นก่อนท่ีจะไดรั้บวสัดุเหล่านั้น ซ่ึงความไวว้างใจนั้นก็ไดช่้วยให้
จอห์นสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมาก จอห์นทาํงานไดเ้ร็วยิ่งข้ึนและทาํให้ลูกคา้มีความพอใจ
มากข้ึน ทาํให้กิจการของจอห์นกา้วหน้าข้ึนมีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีขนาดใหญ่
กวา่ได ้

 2.1.2 ดา้นความน่าเช่ือถือ (Trust) 

  ความน่าเช่ือถือ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการอยู่รอดของธุรกิจขนาดย่อม ความ
น่าเช่ือถือ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึง ความเป็นกลางหรือความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ความน่าเช่ือถือ
สร้างข้ึนไดจ้ากทุกขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ทางการเงิน การบญัชี การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การขายหรือ การบริการ  
  ริชาร์ดและคณะ (Richard et al., 1998) กล่าวว่า ในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 

กิจการและผูป้ระกอบการจะถูกมองเป็นส่ิงเดียวกนั ลูกคา้จะรับรู้ถึงการขายหรือการบริการ ว่า
เกิดข้ึนระหว่างตวัผูป้ระกอบการกบัลูกคา้แต่ละราย จนทาํใหบ้างคร้ังผูป้ระกอบการลืมตระหนกัว่า 
จริงๆแลว้การซ้ือขายหรือการบริการนั้นเกิดข้ึนระหว่างกิจการกบัลูกคา้ โดยมีผูป้ระกอบการเป็น
ตวัแทน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เดวิด (David, 1997) ท่ีพบว่า กิจการจะถูกมองว่าเป็นส่ิงเดียวกบั
คาํพูดและความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ ดงันั้นการตระหนักถึงขอบเขตระหว่างธุรกิจกบัตวั
ผูป้ระกอบการ จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความสาํคญั การดาํเนินงานตามรูปแบบและระเบียบของกิจการ 
จะสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บักิจการได ้

  ความน่าเช่ือถือในการดาํเนินธุรกิจ นับได้ว่าเป็นดาบสองคม ความน่าเช่ือถือ
สามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งมาก ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีลูกคา้เช่ือมัน่หรือเช่ือถือใน
กิจการและช่ือเสียงของผูป้ระกอบการ สามารถดึงลูกคา้จากธุรกิจขนาดใหญ่ไดอ้ย่างง่ายดาย ดงัท่ี
เห็นไดจ้ากร้านคา้ตามแหล่งชุมชน ท่ีแต่ละร้านมีสายสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นกบัลูกคา้ในชุมชน แต่
ในทางกลบักนั ความน่าเช่ือถือ ก็สามารถพงัธุรกิจหน่ึงๆลงไดท้นัที เม่ือลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจเกิด
ความไม่เช่ือมัน่ต่อกิจการหรือตวัผูป้ระกอบการนั้นๆ เม่ือใดก็ตามท่ีกิจการ ผูป้ระกอบการหรือ
พนกังานไม่เห็นคุณค่าความสาํคญัของลูกคา้ ปฏิบติักบัลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจดว้ยความไม่เป็นธรรม 

ความไม่เป็นธรรมเหล่านั้นจะถูกเผยแพร่สู่วงการธุรกิจ สังคมและชุมชนได้อย่างรวดเร็วทนัที 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเอมาและโฮวาท (Amar and Howard, 1990) ท่ีพบว่า ความมีจริยธรรม
และความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการ (Personal Accountability) ในแต่ละคร้ังของการตดัสินใจ 
เป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่มเป็นอยา่งมาก ลูกคา้จึงมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความ
เป็นธรรม ความรับผดิชอบจากผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มสูงดว้ยเช่นกนั 
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  ตวัอยา่งเช่น ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการดาํเนินธุรกิจรายหน่ึงช่ือซูซาน (Susan) ซูซาน
ไดต้กลงทาํการซ้ือขายกบันกัธุรกิจรายหน่ึง ซ่ึงนกัธุรกิจรายนั้นไดก้ล่าวว่า จะยกเวน้ค่าธรรมเนียม
บางอย่างให้กับซูซาน  แต่เ ม่ือถึงวันทําการซ้ือขายจริง  นักธุรกิจรายนั้ นกลับไม่ได้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมให้ เม่ือข่าวน้ีกระจายสู่แวดวงธุรกิจ ถึงแมค่้าธรรมเนียมมีมูลค่าไม่มาก แต่ก็ทาํให้
ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการรายนั้นหมดไปทนัที ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของทั้งสองก็จบลง
ทนัทีเช่นเดียวกนั 

  ความน่าเช่ือถือจึงสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการดาํเนินกิจการ เม่ือใดกต็ามท่ีลูกคา้และผู ้
ร่วมดาํเนินธุรกิจรู้สึกไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือเกิดความไม่ไวว้างใจต่อกิจการ ผลเสียท่ีร้ายแรง
เป็นอย่างมากจะตามมาทันที แม้ว่ากิจการนั้ นจะเคยมีสินค้าหรือบริการท่ีดีได้เพียงใดก็ตาม 

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอ่มท่ีการกลบัมาซ้ือหรือใชบ้ริการอีกคร้ังถือวา่เป็นหวัใจหลกัของการดาํเนิน
ธุรกิจ ผูป้ระกอบการจึงควรตระหนกัถึงความน่าเช่ือถือท่ีเกิดข้ึนจากช่ือเสียงของตวัผูป้ระกอบการ
และกิจการ ผ่านทางการปฏิบติังานของพนักงาน ลูกจา้งไปสู่ผูร่้วมวงการธุรกิจ ลูกคา้ และคนใน
สงัคม 

 2.1.3 ดา้นวฒันธรรม (Culture) 

  สตีฟ (Steve, 2003) กล่าววา่ เม่ือผูป้ระกอบกิจการเร่ิมดาํเนินกิจการ ผูป้ระกอบการ
จะเป็นผูเ้ร่ิมสร้างวฒันธรรมขององคก์ร (Organizational Culture) ข้ึนมา ไม่ว่าจะดว้ยความตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม วฒันธรรมเหล่าน้ีจะเป็นเหมือนรูปแบบการจดัการขององค์กรท่ีใช้ในการดาํเนิน
กิจการทุกวนั สอดคลอ้งกบังานของมอริสและคณะ (Moris et al., 2002) ท่ีกล่าวว่า วฒันธรรมของ
กิจการกิจการหน่ึง จะเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมต้นกิจการ เกิดข้ึนจากความเช่ือ พื้นฐานความเขา้ใจของ
บุคลากรในองค์กร รวมไปถึงรูปแบบปฏิบติั การยอมรับ ลกัษณะการตดัสินใจแก้ปัญหา และ
รูปแบบการดาํเนินงานภายในกิจการ สาํหรับการดาํเนินงานธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีความยดืหยุน่และมี
ความเป็นอิสระสูง วฒันธรรมจะเป็นแกนเหลก็ท่ีใชข้บัเคล่ือน ดาํเนินงานธุรกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนไป
ถึงการประสบผลสาํเร็จหรือลม้เหลวของกิจการ 
  แพททริกและชวาส (Patrick and Schwartz) ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัโฆษณาท่ีมีช่ือเสียง
พีเอสซีซี (PSCC) ในวอชิงตนั เนน้ย ํ้าถึงการเร่ิมตน้เปิดดาํเนินกิจการว่า เป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดของ
ผูป้ระกอบการในการสร้างวฒันธรรมองคก์ร ดว้ยการปฏิบติัใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง (Consistency and 

Visibility) เพื่อท่ีจะให้บุคลากรในองคก์รไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจกบัวฒันธรรม และจะช่วยสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กับผูร่้วมงานและพนักงานในบริษทั เม่ือผูป้ระกอบการได้สร้างวฒันธรรมท่ีดี 

ผูร่้วมงานและลูกจา้งจะมีความเช่ือและความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีดี วฒันธรรมท่ีดีเหล่าน้ีจะเป็นตวั
หล่อหลอมแนวปฏิบติัใหก้บัผูร่้วมงานหรือลูกจา้งรุ่นต่อไปในอนาคต 
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  ชาสลแ์ละคณะ (Charles et al., 1990) กล่าวว่า การท่ีพนกังานบางรายตดัสินใจ
เลือกทาํงานในธุรกิจขนาดย่อมแทนท่ีจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มักเป็นเหตุผลท่ีคล้ายกับตัว
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มเอง เช่นเดียวกบังานของ สต๊วร์ทและคณะ (Stuart et al., 2002) ท่ี
กล่าววา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มลว้นใหค้วามสาํคญักบัความเป็นอิสระและความเป็นตวัของ
ตวัเองในการทาํงาน หรือท่ีเรียกว่า คุณค่าส่วนบุคคล (Personal Values) โดยผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดยอ่มจะมีความเช่ือว่า คุณค่าส่วนบุคคลนั้นเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินชีวิต และวฒันธรรมท่ีดี
กเ็ป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในการดาํเนินกิจการเช่นเดียวกนั  

  ตวัอย่างหน่ึงทางดา้นวฒันธรรมท่ีมีผลต่อในการดาํเนินกิจการคือ แนวความคิด
ทางดา้นวฒันธรรมบางอยา่งของผูป้ระกอบการท่ีไม่เป็นไปในทางเดียวกนักบัแนวความคิดในการ
ดาํเนินธุรกิจ เช่น แนวความคิดท่ีว่า “เลือดยอ่มขน้กว่านํ้ า” คาํกล่าวน้ีเป็นจริงไดใ้นการดาํเนินชีวิต
ส่วนตวัหรือครอบครัว แต่จะไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจเท่าท่ีควร โดยเฉพาะธุรกิจครอบครัว
ท่ีมีการจดัการภายใตก้ารดาํเนินงานดว้ยความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว จริยธรรมดา้นวฒันธรรม
ของผูป้ระกอบการจึงเป็นส่ิงท่ีควรระวงัเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจดัการ การศึกษาของโรเบิร์ต 

(Robert, 1999) พบวา่ วฒันธรรมท่ีดีในองคก์รจะเกิดข้ึนได ้เม่ือผูด้าํเนินกิจการหรือพนกังานไดเ้ห็น
รูปแบบการจดัการท่ีดี ดงันั้นการมีจริยธรรมในการดาํเนินกิจการของผูป้ระกอบการ จะเป็นตวัสร้าง
ความเช่ือท่ีถูกตอ้งข้ึนมาในทุกๆวนัของการทาํงาน (Personal ethics) เกิดเป็นวฒันธรรมท่ีดีใน
องคก์ร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอ่มหากเกิดวฒันธรรมท่ีดีในองคก์รแลว้ ผูร่้วมกิจการและลูกจา้งกจ็ะ
ปฏิบติังานไปในแนวทางเดียวกนั จะเป็นตวัผลกัดนัธุรกิจของผูป้ระกอบการให้ประสบผลสําเร็จ 
และดาํเนินกิจการไปอยา่งราบร่ืน  

 2.1.4 ดา้นความยดืหยุน่ (Flexibility) 

  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มส่วนมากเลือกท่ีจะดาํเนินกิจการส่วนตวัเพราะความ
ยดืหยุน่และความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน ความยดืหยุน่หรือความเป็นอิสระน้ีหมายถึง การท่ีไม่
มีกฎเกณฑ ์นโยบายและขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีเขม้งวดต่างๆมากมาย ดว้ยเหตุน้ีทาํให้พนกังาน
หรือบุคลากรในธุรกิจขนาดยอ่มแต่ละรายจึงมีงานท่ีไดรั้บผดิชอบหลากหลาย แตกต่างจากในบริษทั
หรือองค์กรใหญ่ๆ ท่ีมีกฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเคร่งครัดให้แก่พนักงานแต่ละแผนก มีหน้าท่ีความ
รับผดิชอบท่ีชดัเจนเฉพาะดา้น 

  ไฮและเซียง (Hai and Siang, 1999) กล่าวว่า ธุรกิจขนาดย่อมมีรูปแบบการ
ดาํเนินงานท่ีไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัและไม่มีขอ้ระเบียบเคร่งครัดมากมาย รูปแบบการดาํเนินงาน
ลกัษณะน้ี การตดัสินใจ การแกปั้ญหาจะข้ึนอยู่กบัตวับุคคลมากกว่ากฎระเบียบท่ีตั้งไว ้การไม่มี
กฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัดในกิจการจึงหมายถึง ผูป้ระกอบการและพนักงานแต่ละรายจะมีรูปแบบการ
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แกปั้ญหาการตดัสินใจตามพื้นฐานความเขา้ใจของตน จริยธรรมจึงเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญั
ในการตดัสินใจแกปั้ญหาของตวัผูป้ระกอบการและพนักงานแต่ละราย ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
หลายอย่าง กิจการขนาดย่อมน้อยรายท่ีมีการดาํเนินงานโดยการจา้งผูเ้ช่ียวชาญแต่ละดา้นมาดูแล 
ดงันั้นการตดัสินใจของผูป้ระกอบการและพนกังานในธุรกิจขนาดย่อมท่ีตอ้งรับผิดชอบงานหลาย
ดา้นจึงมีความเส่ียงค่อนขา้งสูงในการตดัสินใจผดิพลาด แนวทางปฏิบติัและประสบการณ์จึงเป็นส่ิง
ท่ีสาํคญัสาํหรับพนกังานแต่ละราย รวมถึงตวัผูป้ระกอบการเอง แนวทางปฏิบติัและประสบการณ์
เป็นส่ิงท่ีตอ้งใชใ้นการประกอบการตดัสินใจแกปั้ญหาในแต่ละดา้น ผูป้ระกอบการสามารถสร้าง
แนวทางปฏิบติัและประสบการณ์เพื่อช่วยในการตดัสินใจใหถู้กตอ้งได ้โดยการปลูกฝังจริยธรรมใน
การตดัสินใจร่วมกบัการศึกษาปัญหาท่ีผา่นมาของกิจการตนเองหรือกิจการอ่ืน เพื่อเป็นแนวทางใน
การตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
  ฮาวเวิร์ดและเอลเลน (Howard and Ellen, 1986) กล่าวถึงประเด็นสาํคญัอีกดา้น
หน่ึงสําหรับจริยธรรมของการประกอบธุรกิจขนาดย่อมดา้นความยืดหยุ่นคือ เม่ือผูป้ระกอบการ
ไม่ไดด้าํเนินธุรกิจดว้ยตนเอง และมีการแต่งตั้งให้มีผูด้าํเนินการแทน ผูด้าํเนินการแทนนั้นย่อมมี
อาํนาจในการเขา้ถึงขอ้มูลทางดา้นการเงินและแหล่งขอ้มูลสาํคญัของธุรกิจ (Cash and Resource) 

ไม่ว่าจะเป็น ระบบการเงิน การติดต่อผูซ้ื้อและผูข้ายของธุรกิจ ผูป้ระกอบการควรระมดัระวงัใน
เร่ืองจริยธรรมของผูด้าํเนินการแทนเป็นอยา่งมาก การตดัสินใจแทนท่ีผดิพลาดเลก็นอ้ย อาจนาํมาสู่
ปัญหาท่ีใหญ่โตของกิจการในภายหลงัได ้จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจสาํหรับกิจการท่ีมียดืหยุน่สูง
จึงเป็นเร่ืองท่ีมองขา้มไม่ได ้ 

 2.1.5 ดา้นนวตักรรม (Innovation) 

  มอริสและคณะ (Moris et al., 2002) กล่าวถึงธุรกิจขนาดยอ่ม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบการลว้นพยายามสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่อยูเ่สมอ การ
คิดริเร่ิมนวตักรรมใหม่เหล่าน้ีถึงแมย้งัไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองรับรองความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจ แต่
ก็ยงัเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมใชใ้นการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจ
ขนาดย่อมสามารถประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากจากการคิดคน้ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ข้ึนมา เน่ืองจาก
ธุรกิจขนาดย่อมมองเห็นกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ไดช้ดัเจนมากกว่ากิจการใหญ่ๆ อย่างไรก็ตามธุรกิจ
ขนาดใหญ่ทั้งหลายก็ยงัคงมีแหล่งทรัพยากรท่ีมากกว่าธุรกิจขนาดย่อมเสมอ จึงเป็นหน้าท่ีของ
ผูป้ระกอบการในการพฒันาจริยธรรมในองคก์ร เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลจากกิจการของ
ตนไปสู่กิจการใหญ่ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งลาํบากในการแข่งขนัดา้นนวตักรรมกบักิจการใหญ่ๆ
เหล่านั้น 
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2.2  การตดัสินใจอย่างมจีริยธรรม (Ethical Decision) 

 คงเป็นส่ิงท่ีดีเป็นอย่างมากสําหรับผูป้ระกอบการ หากมีรายการการตัดสินใจท่ีเป็น
รูปแบบมาตรฐานเพ่ือใชใ้นการดาํเนินกิจการ รายการการตดัสินใจท่ีเป็นตวักาํหนดว่า สถานการณ์
ลกัษณะใดให้ปฏิบติัอย่างไร การกระทาํใดสามารถปฏิบติัได ้และการกระทาํใดไม่สามารถปฏิบติั
ได้ ในการดาํเนินงานจริงท่ีผูป้ระกอบการไม่มีแบบแผนการปฏิบติัท่ีชัดเจนในทุกเร่ือง การมี
จริยธรรมในการตัดสินใจจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงาน การตัดสินใจแต่ละคร้ังล้วนมี
ผลกระทบถึงช่ือเสียงของตวัผูป้ระกอบการ ช่ือเสียงของกิจการ ความสัมพนัธ์ของผูร่้วมธุรกิจ และ
การดําเนินงานของกิจการในสังคม เ ม่ือผู ้ประกอบการไม่มีรูปแบบการตัดสินใจท่ีชัดเจน 

ผูป้ระกอบการจึงตอ้งอาศยักระบวนการพฒันาความคิด การตดัสินใจอย่างมีจริยธรรม ดว้ยการ
เร่ิมตน้จากการวางแผนอยา่งมีจริยธรรม 

 การวางแผนอย่างมีจริยธรรม (Ethics Planning) สามารถช่วยให้การตดัสินใจของ
ผูป้ระกอบการและบุคลากรในองคก์รดีข้ึน มีมาตรฐานและมีจริยธรรมมากข้ึน การวางแผนอยา่งมี
จริยธรรมมี 3 ขั้นตอน เร่ิมตน้จากการตั้งคาํถาม เพื่อกาํหนดขอบเขตปัญหา แยกประเด็นของปัญหา
ให้ชดัเจน จากนั้นเป็นขั้นตอนการคิดวิธีการแกปั้ญหาแต่ละวิธี เพื่อสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา 
และสุดทา้ยให้วิเคราะห์ถึงศกัยภาพในการแกปั้ญหาในแต่ละวิธี โดยคาํนึงถึงผลลพัธ์ในแต่ละวิธีท่ี
แตกต่างกนั ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ในแต่ละขั้นตอนผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงผูท่ี้เห็นดว้ยและไม่
เห็นดว้ยในการปฏิบติัจริง แลว้จึงตดัสินใจเลือกวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม การทาํเช่นน้ีเป็นรูปแบบ
การกระทาํพื้นฐาน (First Principle) ของการตดัสินใจอยา่งมีจริยธรรมทัว่ไป (Ethical Behavior) 

เช่น การเบียดเบียนส่ิงมีชีวิตอ่ืนเป็นส่ิงไม่ดี การขโมยของผูอ่ื้นเป็นส่ิงไม่ดี การหลอกลวงผูอ่ื้นเป็น
ส่ิงไม่ดี เป็นตน้ 

 ผูป้ระกอบการสามารถใชก้ารตดัสินใจอย่างมีจริยธรรมในการปฏิบติังานไดทุ้กขั้นตอน 

ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนทางการตลาด ขั้นตอนทางการเงิน ฯลฯ ส่ิงสําคญัท่ี
ผูป้ระกอบการควรตระหนกัอยูเ่สมอคือ การตดัสินใจแต่ละคร้ังของผูป้ระกอบการจะส่งผลทางตรง
และทางออ้มต่อผูอ่ื้น และส่งผลกลบัมายงัตวัผูป้ระกอบการและองคก์ร ผูป้ระกอบการตอ้งถาม
ตวัเองก่อนเสมอว่า การดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่มของผูป้ระกอบการนั้น จะดาํเนินแบบระยะสั้นหรือ
ระยะยาว มีความตอ้งการใหกิ้จการดาํเนินไปนานเท่าใด ผูป้ระกอบการจะเป็นส่วนหน่ึงของกิจการ
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือไม่ หรือผูป้ระกอบการตอ้งการทาํธุรกิจลกัษณะตีหัวเขา้บา้น คือทาํ
คร้ังเดียวแลว้ลม้เลิกกิจการทนัที 
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 ถา้คาํตอบของผูป้ระกอบการคือ การประกอบกิจการแบบคร้ังเดียวแลว้ลม้เลิกกิจการทนัที 

เน้ือหาในบทน้ีก็ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํไปใช้ในการปฏิบติั เน่ืองจากเน้ือหาจริยธรรมเป็นเน้ือหา
สําคญัในการวางแผนดาํเนินธุรกิจ ท่ีจะสร้างช่ือเสียงของกิจการและตวัผูป้ระกอบการ จากการ
ปฏิบติัต่อลูกคา้และผูร่้วมธุรกิจดว้ยความจริงใจ ความยติุธรรม ความน่าเช่ือถือ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวั
กลบัมาผลกัดนักิจการของผูป้ระกอบการใหด้าํเนินกิจการไปไดน้าน 

 ดังนั้ นหากผู ้ประกอบการตระหนัก ถึงการดํา เ นินกิจการในระยะยาวแล้ว  ให้
ผูป้ระกอบการนาํกระบวนการการวางแผนอย่างมีจริยธรรมไปใชใ้นแต่ละขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ใช้กระบวนการเหล่าน้ีในแต่ละขั้นตอน ให้เป็นเหมือนขอ้สัญญาท่ีผูป้ระกอบการมีให้กบัลูกคา้ 
ลูกจา้ง ผูร่้วมการคา้และสังคม การกระทาํเหล่าน้ีจะทาํให้ตวัผูป้ระกอบการไดรั้บความภาคภูมิใจ 
ความน่าเช่ือถือในสังคม และทาํให้การตดัสินใจของผูป้ระกอบการ และการดาํเนินงานการของ
กิจการมีระบบ เป็นแบบแผนอย่างมีจริยธรรม จนเป็นท่ีรับรู้สาํหรับลูกคา้ ลูกจา้ง ผูร่้วมการคา้และ
สงัคม 

 

2.3  การวางแผนอย่างมีจริยธรรม (Ethics Planning) 

 ลารู (Larue, 1994) กล่าวถึงการวางแผนอยา่งมีจริยธรรมว่า มาจากแนวคิดในการวางแผน
ใหมี้ประสิทธิภาพ การแกไ้ขปัญหาอยา่งมีจริยธรรม เร่ิมตน้จากพ้ืนฐานของการคิดอยา่งมีจริยธรรม
หรือท่ีเรียกกนัว่า อริยสัจ 4 ประกอบดว้ย 1) ทุกข ์คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆ 2) สมุทยั 
คือสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดทุกข ์ 3) นิโรธ คือ ความดบัทุกข ์สภาพท่ีทุกขห์มดไป 4) มรรค คือ วิธีปฏิบติั
เพื่อไปสู่ความดบัทุกข ์และเขา้สู่กระบวนการสร้างการตดัสินใจอยา่งมีจริยธรรมดงัรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี  2.1  กระบวนการสร้างการตดัสินใจอยา่งมีจริยธรรม 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การตั้งคาํถาม (Ask the Questions) 

 อลิซาเบท วอเตอร์แมน (Elizabeth, 2003) ประธานกลุ่มผูล้งทุนต่างชาติ กล่าวว่า เม่ือ
ผูป้ระกอบการเผชิญกบัการตดัสินใจท่ียงัไม่มัน่ใจว่าจะตอ้งทาํอยา่งไร ส่ิงแรกท่ีผูป้ระกอบการควร
ทาํ คือ การตั้งคาํถามเพ่ือวิเคราะห์และแยกแยะสถานการณ์ ดงัน้ี 

 1) ใครจะไดรั้บผลกระทบต่อการตดัสินใจคร้ังน้ี และไดรั้บผลกระทบอยา่งไร 
 2) ใครจะไดรั้บผลประโยชน์ต่อการตดัสินใจคร้ังน้ี และไดรั้บผลประโยชน์อยา่งไร 
 3) บุคคลอ่ืนจะไดรั้บอะไรจากการตดัสินใจคร้ังน้ี 

 4) ผูป้ระกอบการจะไดรั้บอะไรจากบุคคลอ่ืนจากการตดัสินใจคร้ังน้ี 

 คาํถาม 4 คาํถามน้ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการมองเห็นความจริงท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสถานการณ์ 

คาํตอบของคาํถามเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการไดเ้ห็นถึงส่ิงท่ีสําคญัและไม่สําคญั ในแต่ละ
ปัญหา ซ่ึงจะช่วยทาํใหผู้ป้ระกอบการแยกแยะปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 เม่ือพิจารณาคาํถามทั้ง 4 คาํถามน้ี ผูป้ระกอบการจะพบว่า คาํถามขอ้ท่ีหน่ึงและสอง เป็น
คาํถามท่ีมุ่งสู่ผลลพัธ์ของการกระทาํนั้น เป็นการพิจารณาว่า จากการตดัสินใจคร้ังน้ี ผูใ้ดจะมีส่วน
ไดแ้ละผูใ้ดจะมีส่วนเสียมากน้อยเพียงไร การตดัสินใจสมเหตุสมผลหรือไม่ และมีความยุติธรรม
หรือไม่ ส่วนคําถามข้อท่ีสามและส่ี  เป็นคําถามท่ีเ ก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการในการตดัสินใจ โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม เม่ือการ
ตดัสินใจส่งผลกระทบในทางสงัคม การตอบคาํถามดว้ยเหล่าน้ีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการมีหลกัวิธีการ
ในการตดัสินใจอยา่งมีจริยธรรม และสามารถสร้างทางเลือกการตดัสินใจได ้

การตั้งคาํถามเพ่ือหาแยกแยะปัญหา 

การหาทางเลือกในแต่ละวิธีแกปั้ญหา 

การทดสอบ 
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 เช่น การตดัสินใจลงทุนของกลุ่มกิจการวอลมาร์ท (Wall Mart) วอลมาร์ทไดต้ั้งคาํถาม
หลกัก่อนการเปิดร้านคา้ย่อยแต่ละร้านข้ึนมาว่า ร้านคา้ย่อยจะไดรั้บผลกระทบหรือไม่ ในการเปิด
ร้านคา้วอลมาร์ทข้ึนในชุมชน และถา้ลูกคา้มาซ้ือของท่ีร้านคา้วอลมาร์ท ร้านคา้ยอ่ยชุมชนจะมีส่วน
แบ่งการตลาดเป็นอย่างไร ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร วอลมาร์ทจะได้กาํไรจากการเปิด
กิจการคร้ังน้ีมากนอ้ยเพียงใด ผูบ้ริโภคอาจจะมองว่าร้านคา้ชุมชนอาจมีราคาสูงกว่าร้านวอลมาร์ท 

ทาํใหร้้านคา้ชุมชนตอ้งลดราคาในการแข่งขนั ซ่ึงกจ็ะเกิดการแข่งขนัราคากนัข้ึน ทาํใหก้าํไรทั้งสอง
ลดลง การตั้งคาํถามเช่นน้ีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการมองเห็นถึงสถานการณ์ท่ีแทจ้ริง 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างทางเลือกในแต่ละวิธีแกปั้ญหา (Create Options) 

สตีเฟน (Stephen, 2003) กล่าวว่า เม่ือผา่นขั้นตอนคาํถามทั้ง 4 คาํถามแลว้ ขั้นตอนต่อมาคือ การทาํ
ให้เห็นประเด็นท่ีสาํคญัในแต่ละดา้น เพื่อสร้างทางเลือกในการตดัสินใจ มี 2 ขั้นตอนในการสร้าง
ทางเลือกดงัน้ี 

 1) การมองภาพยอ่ย (Distributive View) เป็นการพิจารณาว่าทางเลือกการตดัสินใจหรือ
การแกปั้ญหาของผูป้ระกอบการในคร้ังน้ี ทาํให้ใครมีส่วนได ้ใครมีส่วนเสียอย่างไร การตดัสินใจ
ในขั้นตอนน้ีจะคาํนึงถึงผลลพัธ์ท่ีดีของตวัผูป้ระกอบการและองคก์รของผูป้ระกอบการก่อน ส่วน
บุคคลอ่ืนหรือองคก์รอ่ืนจะเป็นเร่ืองท่ีรองลงมา การแกปั้ญหาลกัษณะน้ีเป็นการแกปั้ญหาระยะสั้น 

(Short-Term) ซ่ึงผูป้ระกอบการไม่ไดค้าํนึงถึงช่ือเสียงในอนาคตมากนกั 

 2) การมองภาพรวม (Integrative View) เป็นการมุ่งความสนใจไปท่ีทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
สาํหรับทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละสถานการณ์ โดยการใช ้4 คาํถามท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ขั้นตอนน้ี
จะช่วยรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีของผูป้ระกอบการกบักลุ่มคนในสงัคมไดใ้นระยะยาว ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี  2.1  การพิจารณาทางเลือกในการแกปั้ญหา 
 

การพจิารณา มองภาพย่อย มองภาพรวม 

- ผูไ้ดป้ระโยชน์ 

 

- สร้างวิธีการแกไ้ข 
 

- ระยะเวลา
ความสมัพนัธ์ 
- สงัคม 

- ทาํในส่ิงท่ีดีท่ีสุดสาํหรับ
ผูป้ระกอบการและองคก์ร 
- คิดวิธีการแกไ้ขเพื่อเสนอใหก้บั
คนอ่ืน 

- ความสมัพนัธ์ระยะสั้น 

- ตอ้งการใหบ้ริษทัตนไดส่ิ้งท่ีดี
ท่ีสุดเท่านั้น 

- พิจารณาส่ิงท่ีเป็นไปได ้โดยหาทาง
ท่ีดีใหก้บัคนท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ปรึกษาคนอ่ืนเพื่อหาหนทางแกไ้ข 
 

- ความสมัพนัธ์ระยะยาว 
- ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

ท่ีมา (Stephen, 2003) 

 

 เม่ือผูป้ระกอบการได้พิจารณาถึงภาพรวมและภาพย่อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การ
พิจารณาแต่ละทางเลือกท่ีมีอยู ่โดยใชข้ั้นตอนและรายละเอียดดงัรูปท่ี 2.2 
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รูปท่ี  2.2  ขั้นตอนการพิจารณาทางเลือกในการตดัสินใจ 
 

 ขั้นตอนแรก การตรวจสอบทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เป็นขั้นตอนการพิจารณา
ทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหามากท่ีสุด จากนั้นรวมรวมขอ้มูลจากเพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน บุคคล
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน ลูกคา้ คนในสังคม เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไดข้อ้มูลอยา่งละเอียดใน
มุมมองต่างๆ  กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีสามารถให้แนวคิดและเสนอประสบการณ์ท่ีต่างกันได ้

ผูป้ระกอบการจะไดรั้บแนวความคิดสร้างสรรค์ สามารถพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมมากข้ึน 

ทางเลือกเหล่าน้ีจะถูกนาํมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ เช่น ตน้ทุน ระยะเวลา
และทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้เม่ือผูป้ระกอบการลงรายละเอียดในแต่ละรายการของทางเลือก จะทาํให้

การหาวธีิการท่ีชดัเจน 

-ตรวจสอบทางเลือก
ในการแกไ้ขปัญหา 
 

การสร้างสรรคว์ิธีการ 
-ถามจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ไม่วา่จะเป็นผูค้า้อ่ืน 

หรือลกูคา้ 

การลงรายละเอียดใน
แต่ละทางเลือก 
-ตน้ทุนการเงิน 

-ตน้ทุนเวลา 
-ความตอ้งการลูกคา้  
ทรัพยากร ฯลฯ 

การตรวจสอบส่ิงท่ี
ไม่สอดคลอ้ง
ระหวา่งจริยธรรม
บุคคลกบัทางเลือก
การตดัสินใจ

การตรวจสอบส่ิงท่ี
ไม่สอดคลอ้ง
ระหวา่งจริยธรรม
องคก์รกบัทางเลือก
การตดัสินใจ

การเรียงลาํดบั
ทางเลือกท่ียงัเหลือ 

การจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัโดย
การใช ้3 คาํถาม 

-ทางเลือกโดยรวมไหนดีท่ีสุด 
-มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
คร้ังน้ีอีกหรือไม่ จะร่วมมือกนัได้
อยา่งไร 
-ทางเลือกไหนจะเป็นผลดีใน
ระยะยาวมากท่ีสุด 

การเรียงลาํดบัทางเลือกใหม่ 

-โดยการเพ่ิมหรือลดลาํดบัตาม
คาํถามขา้งตน้ 

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตามลาํดบัท่ี
เราจดัเอาไวแ้ละนาํไปปฏิบติั 
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ผูป้ระกอบการเห็นความแตกต่างในแต่ละทางเลือก และทาํให้มองเห็นขอบเขตท่ีจาํกดัในแต่ละ
ทางเลือกการตดัสินใจ  
 จากนั้นให้ผูป้ระกอบการนาํแต่ละทางเลือกมาตรวจสอบความสอดคลอ้ง โดยพิจารณา
จาก 2 ส่ิงคือ 1) ตรวจสอบความสอดคลอ้งกับจริยธรรมส่วนบุคคล ความเช่ือของแต่ละบุคคล
ภายในองคก์ร และ 2) ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัจริยธรรมขององคก์ร ตรวจสอบความเห็นของ
คนนอกองคก์รและสงัคม เพื่อหาความสอดคลอ้งของจริยธรรมระดบับริษทั และระดบัสังคม ซ่ึงหา
ไม่ไดใ้นจริยธรรมระดบับุคคล 
 และตดัทางเลือกท่ีไม่สอดคลอ้งออก ทาํการเรียงลาํดับทางเลือกท่ีเหลือใหม่ แลว้ให้
ผูป้ระกอบการนาํทางเลือกท่ีเหลือมาพิจารณาตามคาํถาม 3 คาํถามเหล่าน้ี คือ  
 1) ทางเลือกไหนดีท่ีสุดเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบโดยรวม  

 2) มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาคร้ังน้ีมีอีกหรือไม่ ถา้มีจะร่วมมือกนัไดอ้ยา่งไร 
 3) ทางเลือกไหนจะเป็นผลดีในระยะยาวมากท่ีสุด สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัทางเลือก
ท่ีเหลือไดอ้ยา่งไร 
 หลกัการในขั้นตอนน้ีให้ความสาํคญักบัการมองภาพรวม ผูป้ระกอบการเร่ิมจากการถาม
ตวัเองว่า อะไรท่ีดีกบัทุกคนโดยรวม มีวิธีการไหนท่ีทุกคนจะมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา เพราะคน
คนหน่ึงไม่สามารถรู้ทุกๆอยา่งได ้และไม่สามารถสร้างทางเลือกท่ีสมบูรณ์ไดด้ว้ยตนเอง จึงตอ้งให้
ผูอ่ื้นสนับสนุน หลงัจากนั้นผูป้ระกอบการจะได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมจาํนวนหน่ึง นําทางเลือก
เหล่านั้นมาพิจารณาและเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด แน่นอนว่าไม่มีทางเลือกไหนท่ีเหมาะสม
ไปทุกดา้น แต่อยา่งไรก็ตามการตดัสินใจในทางเลือกอยา่งมีจริยธรรมท่ีผา่นกระบวนการน้ี จะเป็น
กระบวนการตดัสินใจท่ีส่งผลดีต่อกิจการและสงัคมในระยะยาว 
 ขั้นตอนท่ี 3 การทดสอบ (Conduct Ethical Tests) 

 ดอร์เรน (Darren, 2004) กล่าวว่า การตดัสินใจของผูป้ระกอบการบางคร้ังก็ทาํไดค่้อนขา้ง
ยาก แมจ้ะมีทางเลือกอยู่แลว้ก็ตาม เน่ืองจากการตดัสินใจท่ีมีจริยธรรมกบัองค์ประกอบดา้นอ่ืน
อาจจะสอดคลอ้งกนั เช่น การตดัสินใจท่ีมีจริยธรรมกบัรายละเอียดดา้นกฎหมายอาจไม่เป็นไป
ในทางเดียวกัน ทาํให้บางคร้ังการตดัสินใจอย่างมีจริยธรรมจึงขดัแยง้องค์ประกอบด้านอ่ืนได ้

ผูป้ระกอบการจึงตอ้งอาศยัการทดสอบ เพื่อดูความสอดคลอ้งในดา้นต่างๆ 

 ขั้นตอนการทดสอบเป็นการพิจารณาแต่ละทางเลือกท่ีมีจริยธรรม ถึงความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปปฏิบติั แมว้่าในบางคร้ังขั้นตอนการทดสอบยงัไม่สามารถบอกไดอ้ยา่งชดัเจนว่า ส่ิงไหน
ถูกต้องหรือส่ิงไหนเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติจริง การตัดสินใจก็ยงัคงต้องอาศัยความมี
จริยธรรมของผูต้ดัสินใจเป็นหลกั จริยธรรมนั้นละเอียดและซบัซอ้นกว่ากฎหมายเป็นอยา่งมาก การ
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พิจารณาในมุมจริยธรรมก็จะซับซ้อนและกวา้งกว่า ทาํให้การตดัสินใจบางคร้ังถูกตอ้งในทาง
กฎหมาย แต่ไม่ใช่ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดเม่ือผูป้ระกอบการมองในมุมจริยธรรมเป็นเกณฑ ์

เพราะจริยธรรมไม่ไดต้ระหนักถึงการกา้วไปขา้งหน้าของธุรกิจเป็นสําคญั หากแต่จริยธรรมให้
ความสําคญักบัสังคมเป็นหลกั คาํนึงถึงการดาํเนินการในระยะยาวของธุรกิจ และการอยู่ร่วมกบั
สงัคมเป็นหลกั 

 ขั้นตอนการทดสอบ ใหพ้ิจารณาทางเลือกท่ีมี ผา่นคาํถาม 4 คาํถาม ดงัน้ี 

 คาํถามท่ี 1 ทางเลือกการตดัสินใจน้ีเป็นผลดีกบัคนส่วนใหญ่หรือไม่ คาํถามน้ีมาจาก 

แนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ให้ผูป้ระกอบการบอกตนเองว่า ทางเลือกการตดัสินใจท่ี
ให้ผลท่ีดีท่ีสุดกับคนหมู่มากคือ ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด พิจารณาโดยมุ่งไปท่ีสังคมเป็นหลกั 

พิจารณาถึงการตดัสินใจของผูป้ระกอบการวา่จะกระทบกบัผูอ่ื้นอยา่งไร หลกัการประโยชน์นิยมจะ
มุ่งผลไปท่ีระยะยาว เป็นการมองภาพรวม (Integrative View) บางคร้ังก็ไม่เหมาะสมกบัการแกไ้ข
ปัญหาในระยะสั้น แต่ดว้ยหลกัการตดัสินใจท่ีตระหนกัถึงการไดรั้บผลประโยชน์โดยรวม คาํถามน้ี
จึงมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการท่ีคาํนึงถึงการแกไ้ขปัญหาระยะยาวเป็นอยา่งยิง่ 
 คาํถามท่ี 2 ถา้ทุกคนเลือกการตดัสินใจเหมือนกบัผูป้ระกอบการ สังคมจะเป็นอย่างไร 
เป็นคาํถามท่ีทาํให้ทุกคนมองเห็นภาพรวมไดด้ว้ยตนเอง โดยพิจารณาดูว่า ถา้การตดัสินใจของ
ผูป้ระกอบการคร้ังน้ีถือว่าเป็นมาตรฐานในการแกไ้ขปัญหาในอนาคต และเม่ือทุกคนตดัสินใจตาม
ทางเลือกของผูป้ระกอบการ สงัคมจะเป็นอยา่งไร 
 คาํถามท่ี 3 ผูป้ระกอบการไดป้ฏิบติัในทางเลือกท่ีอยากให้ผูอ่ื้นปฏิบติัเหมือนกนัไหม 

หลกัการน้ีเรียกวา่ กฎทองคาํ (Golden Rule) กฎทองคาํหมายความว่า ผูป้ระกอบการจะรู้สึกดีท่ีมีคน
อ่ืนปฏิบติักบัตวัผูป้ระกอบการ ในแบบท่ีผูป้ระกอบการปฏิบติักบัคนอ่ืน ซ่ึงกฎทองคาํน้ีนบัว่าเป็น
หลกัการของการตดัสินใจอยา่งมีจริยธรรม 

 คาํถามท่ี 4 เม่ือการตดัสินใจของผูป้ระกอบการถูกเผยแพร่ออกทางสังคมจะเป็นอยา่งไร 
เป็นคาํถามท่ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีจริยธรรม จากการไดเ้ห็นการตดัสินใจของ
ตนเองผา่นทางสงัคม ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอบตนเองไดถึ้งรู้สึกภูมิใจหรือความรู้สึกละอายใจ 
เม่ือผูป้ระกอบการไดท้ดสอบทางเลือกในการตดัสินใจดว้ยคาํถาม 4 คาํถาม จะทาํให้การตดัสินใจ
เลือกวิธีการของผูป้ระกอบการทาํไดง่้ายและเหมาะสมยิ่งข้ึน แต่ถา้กระบวนการตดัสินใจไม่ผ่าน
คาํถามเหล่าน้ี ผูป้ระกอบการตอ้งคิดหาวิธีการตรวจทานการตดัสินใจอีกคร้ัง เน่ืองจากจริยธรรมนั้น
เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน และยิ่งกว่านั้นการตดัสินใจอย่างมีจริยธรรมก็เป็นทกัษะท่ีตอ้งใชเ้วลาใน
การพฒันา ซ่ึงจุดประสงค์ในขั้นตอนน้ี ก็เพื่อท่ีจะให้เคร่ืองมือ สําหรับผูป้ระกอบการในการ
นําไปใช้ทดสอบกับวิธีการแก้ปัญหาและการตดัสินใจของผูป้ระกอบการ การตดัสินใจอย่างมี
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จริยธรรมในแต่ละคร้ัง จะเป็นตวัสร้างพื้นฐานท่ีสําคญัให้กบัธุรกิจของผูป้ระกอบการ และเป็น
ขั้นตอนท่ีจะบอกให้ผูอ่ื้นรับรู้ว่า กิจการของผูป้ระกอบการเป็นกิจการท่ีดาํเนินอย่างมีจริยธรรม ผู ้
ร่วมธุรกิจแวดวงการคา้ ลูกคา้และพนักงาน ก็มีความต้องการท่ีจะดาํเนินกิจการร่วมด้วย นั่น
หมายถึง ตน้ทุนทางสงัคมท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ ท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูส้ร้างข้ึนมา 
 

2.4  จริยธรรมกบัต้นทุนทางสังคม (Ethics and Social Capital) 

 แพททริเซีย (Patricia, 2003) ตั้งคาํถามในงานวิจยัว่า ทาํไมตอ้งมีการตดัสินใจอย่างมี
จริยธรรม คาํตอบท่ีไดรั้บส่วนใหญ่พบว่า เป็นการทาํตามคาํสั่ง การทาํให้ธุรกิจดาํเนินไดย้าวนาน 

การเพิ่มผลกาํไร และการลดปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสต๊วร์ทและคณะ 
(Stuart et al., 2002) ท่ีพบว่าคาํตอบเหล่าน้ีเป็นความจริง การตดัสินใจท่ีคาํนึงถึงผลตอบแทนใน
ระยะสั้นจะตดัสินใจโดยไม่คาํนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม อาจทาํให้ไดรั้บผลกาํไรสูงกว่าในตอนตน้ 

แต่ในระยะยาวกลบัไม่เป็นเช่นนั้น เน่ืองจากจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจเป็นตน้กาํเนิดของตน้ทุน
ทางสงัคม (Social Capital) 

 ตวัอย่างเช่น เดวิด ซลัลิแวนนกัธุรกิจท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนขนาดเล็กทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของสหรัฐอเมริกา เดวิดเป็นเจา้ของร้านทาํความสะอาดแหง้สตาร์ลิด (Starlit) ท่ีเปิดมานานกว่า 10 

ปี วนัหน่ึงลูกคา้รายหน่ึงไม่พึงพอใจกบัการส่งมอบเส้ือผา้ท่ีบรรจุไม่เรียบร้อย เดวิดพยายามขออภยั
ต่อลูกคา้ แต่กไ็ม่เป็นท่ีสาํเร็จ 
 ลูกคา้รายน้ีไม่พอใจเป็นอย่างมาก และเร่ิมตาํหนิการทาํงานของร้านมากข้ึน ลูกคา้รายน้ี
กลบับา้นไป และกลบัมาพร้อมกบัการตาํหนิใหม่ท่ีว่าเส้ือของเขามีจุดรอยเป้ือนบนปกอีกคร้ัง เดวิด
ไดต้รวจสอบกบัคนงานและมีการยืนยนัเร่ืองความสะอาดของเส้ือผา้ก่อนการส่งมอบให้กบัลูกคา้ 
อยา่งไรก็ตามลูกคา้ยงัคงยนืยนักบัรอยเป้ือนท่ีเกิดข้ึนและพยายามเรียกร้องค่าเสียหาย เดวิดจึงตกลง
ท่ีจะจ่ายค่าเสียหายเป็นมูลค่าคร่ึงหน่ึงของราคา ลูกคา้รายน้ีจึงไดก้ลบับา้น หลงัจากนั้นอีกประมาณ
หน่ึงสปัดาห์ ลูกคา้รายน้ีกลบัมาท่ีร้านอีกคร้ังพร้อมกบัเรียกร้องว่า ร้านของเดวิดไดโ้กงเธอ โดยการ
ทาํลายเส้ือผา้และชดใชค่้าเสียหายในราคาท่ีไม่เป็นธรรม ทาํให้เดวิดตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนฟูความ
น่าเช่ือถือของร้านอยูร่ะยะหน่ึง 
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 งานวิจยัของโรเบิร์ต (Robert, 1993) ลอร่าและลีน (Laura and Rene, 2003) พบว่า การ
ประสบผลสาํเร็จจากการดาํเนินกิจการอยา่งมีจริยธรรม เน่ืองจากเป็นการดาํเนินกิจการท่ีมีการสร้าง
ตน้ทุนทางสังคมไปในตวั ต้นทุนทางสังคมจะเป็นตวัสร้างภาพลกัษณ์ของกิจการ สร้างความ
น่าเช่ือถือ ความมัน่คงและเครือข่ายของผูป้ระกอบการ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้การดาํเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีตน้ทุนทางสังคมสูงจะทาํ
ให้กิจการมีความน่าเช่ือถือ ไดรั้บความไวว้างใจ และไดรั้บการสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้
กิจการไดรั้บผลกาํไรท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ตน้ทุนทางสังคมจึงสามารถสร้างไดจ้ากตวัผูป้ระกอบการ 
เร่ิมตน้จากการปฏิบติักบัลูกคา้ สมาชิก ลูกจา้ง พนักงานและผูร่้วมธุรกิจอย่างยุติธรรมและจริงใจ 
ตน้ทุนทางสังคมของธุรกิจจึงเป็นตน้ทุนท่ีสําคญัไม่แพต้น้ทุนทางดา้นอ่ืน ตน้ทุนทางสังคมตอ้ง
สร้างและสะสมดว้ยระยะเวลาท่ียาวนาน แต่ผูป้ระกอบการก็สามารถใชง้านตน้ทุนทางสังคมน้ีให้
เกิดคุณค่าไดม้ากมายเช่นกนั 

 โรเบิร์ตและจิเดียน (Robert and Gideon, 2003) กล่าวถึงวิธีการสร้างตน้ทุนทางสังคมของ
ผูป้ระกอบการ 2 วิธี คือ สร้างจากตนเอง และสร้างจากเครือข่ายทางสงัคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.4.1 การสร้างจากตนเอง (Legitimacy) 

  ฟรีแมนและคณะ (Freeman et al., 1983) อธิบายว่า การสร้างตน้ทุนทางสังคมจาก
ตนเอง หมายถึง การดาํเนินธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บการยอมรับ ความเคารพ ความประทบัใจ 
และความคิดเห็นท่ีดี จากลูกคา้ ผูจ้าํหน่าย ผูร่้วมลงทุน หรือแมก้ระทัง่จากคู่แข่งขนั การท่ีจะไดม้า
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นความท้าทายและสําคัญอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดย่อม การได้รับความ
น่าเช่ือถือเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับทุกกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการใหม่หรือกิจการท่ีดาํเนินอยู่แลว้ 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งปรับตวัและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการท่ีจะไดช่ื้อวา่มีความยติุธรรมทาง
การคา้ จึงเป็นงานท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการพฒันาความน่าเช่ือถือของลูกคา้และปัจจยัอ่ืนๆอยา่ง
สมํ่าเสมอ 
  สอดคลอ้งกบังานของดีนและแอนดรูว ์(Dean and Andrew, 2003) ท่ีพบว่า 
ผูป้ระกอบการสามารถพฒันาความน่าเช่ือถือจากตนเองผา่นทาง 3 องคป์ระกอบหลกั ประกอบไป
ดว้ย 1) จากบุคลากร 2) จากสินคา้หรือบริการ 3) จากหน่วยงานหรือองคก์ร ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อมจะถูกมองว่าเป็นตวัแทนของกิจการ ตวัผูป้ระกอบการจึงเป็นปัจจยัหลกัในการสร้าง
ตน้ทุนทางสังคม และเป็นผูส้นับสนุนการสร้างตน้ทุนทางสังคม ผ่านบุคคลต่างๆในสังคม เช่น 

ลูกคา้ นายธนาคาร ทนายความ บุคคลในองคก์รผูร่้วมหุ้น พนักงาน ลูกจา้ง พ่อคา้คนกลาง หรือ
บุคคลภายนอกท่ีสามารถเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหก้บักิจการได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งสร้างความ
มัน่ใจให้ได้ว่า ผูป้ระกอบการและกลุ่มบุคลากรทั้งในและนอกกิจการ เป็นเสมือนตวัแทนของ
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กิจการ มีความสามารถในการสร้างความน่าเช่ือถือของกิจการ โดยสามารถสาํรวจไดจ้ากตวัช้ีวดัทาง
สงัคม ดงัตารางท่ี 2.2 

 

ตารางท่ี  2.2  ตวัช้ีวดัภาพลกัษณ์ทางดา้นสงัคม 

 

ตัวช้ีวดัทางด้านสังคม มีความน่าเช่ือถือมาก มีความน่าเช่ือถือน้อย 
ค่าความนิยม (Goodwill) มีผูรู้้จกัมาก ช่ือเสียงดีสาํหรับ

ผูป้ระกอบการ พนกังาน และคู่
คา้ในวงการคา้ 

ขาดการรู้จกัในวงการคา้ 

การยอมรับทางสงัคม (Public 

Recognition) 

ไดรั้บรางวลัจากสงัคม หรือ
หน่วยงานต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
ดา้นบริษทั ผูป้ระกอบการ หรือ
พนกังาน อยูเ่สมอ 

ไม่ไดรั้บรางวลัทางสงัคม 

การยอมรับทางดา้นผลิตภณัฑ์
หรืองานบริการ 
(Product/Service Name 

Recognition) 

มีช่ือตราสินคา้หรือการบริการ
ท่ีดี 

ไม่มีตราสินคา้ 

เครือข่ายทางธุรกิจ (Business 

Network) 

มีเครือข่ายทางธุรกิจทางการคา้ 
เช่น หอการคา้และองคก์าร
ความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆ 

ขาดความเช่ือมโยงเครือข่าย 

เคร่ืองแต่งกาย (Attire) มีรูปแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ 

ไม่มีรูปแบบการแต่งกายท่ีเป็น
มาตรฐาน 

 

 เคลล่ีและคณะ (Kelly et al., 2001) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มตอ้งตระหนกั
ถึงความสําคัญเก่ียวกับภาพลักษณ์ขององค์กร ท่ีได้มาจากตัวสินค้าหรือการบริการ ถ้าลูกค้า
ปราศจากความเขา้ใจถึงส่ิงเหล่าน้ี การตระหนักนั้นคงไม่เกิดผลข้ึน ภาพพจน์ความน่าเช่ือถือของ
กิจการก็จะไม่ถูกสร้างข้ึน เน่ืองจากปราศจากความสนใจของลูกคา้ ความน่าเช่ือถือก็ไม่เกิดข้ึน
ตามมา จึงเป็นโอกาสดีสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบในการนาํเสนอสินคา้หรือบริการ ท่ี
เขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยง่าย การนาํเสนอใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ถึงรายละเอียดของสินคา้ ไดรู้้ถึงขอ้ดีหรือจุดเด่น 

ขอ้ไดเ้ปรียบของตวัสินคา้หรือบริการ การเขา้ใจวิธีการใชง้าน รับรู้ถึงคุณภาพและการบริการของ
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กิจการ  เพื่อ ท่ีจะเป็นตัวสร้างภาพพจน์ความน่าเ ช่ือถือท่ีดีจากตัวสินค้าและบริการ  โดย
ผูป้ระกอบการสามารถสงัเกตไดจ้ากตวัช้ีวดัสินคา้และบริการ ดงัตารางท่ี 2.3 

 

ตารางท่ี  2.3  ตวัช้ีวดัภาพลกัษณ์ทางดา้นสินคา้และบริการ 
 

ตัวช้ีวดัด้านสินค้าและบริการ ภาพลกัษณ์ทีด่ ี ภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดี 
การรับประกนั (Assurance) มีนโยบายรับประกนัสินคา้ มี

การทดลองสินคา้ และนโยบาย
การคืนสินคา้ 

ไม่มีหรือไม่ชดัเจน 

การสนบัสนุน (Support) มีเอกสารการใชง้าน หรือการ
สาธิตวิธีการใชง้าน 

ใชค้าํพดูเพยีงอยา่งเดียว 

การบริการลูกคา้ (Customer 

Service) 

มีช่องทางการบริการลูกคา้ ไม่มี 

มาตรฐาน (Quality Standards) โรงงานมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ไม่มีขอ้กาํหนดมาตรฐาน 

การรับรอง (Certifications) ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงาน
ต่างๆ 

ไม่ผา่นการรับรองหรือไดรั้บ
การรับรองจากหน่ายงาน
ตนเองเท่านั้น 

การรับรองของลูกคา้ 
(Testimonials) 

มีการสาํรวจความพึงพอใจของ
ลูกคา้ 

ไม่มีขอ้มูลการสาํรวจ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Intellectual Property) 

มีเคร่ืองหมายการคา้ ตราสินคา้ 
หรือลิขสิทธ์ิ 

ไม่มี 

มีความเป็นผูน้าํ (Leadership) มีเทคนิคหรือรูปแบบมาตรฐาน
การบริการท่ีโดดเด่นจากคู่แข่ง 

รูปแบบมาตรฐานการบริการ
ทัว่ไป 

ส่ือท่ีเขา้ถึง (Media Visibility) มีการสมัภาษณ์ บทความ หรือ
ส่ือต่างๆเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

มีนอ้ยหรือปราศจากการเขา้ถึง
ส่ือ 
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 เม่ือลูกคา้เขา้ใจในตวัสินคา้หรือบริการแลว้ องค์ประกอบสุดทา้ยของการสร้างความ
เช่ือมัน่ของลูกคา้คือ การนาํเสนอดว้ยตวัขององคก์ร ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใช้เวลาในการ
ดาํเนินงานนาน ผูป้ระกอบการสามารถสังเกตไดจ้ากขอ้มูลข่าวสารในสังคมธุรกิจท่ีไดเ้ห็นทัว่ไป 

หรือแมแ้ต่ความคิดเห็นท่ีลูกคา้มีความเช่ือมัน่เก่ียวกบัคุณภาพของกิจการ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือใหก้บักิจการได ้โดยผูป้ระกอบการสามารถสังเกตไดจ้ากตวัช้ีวดัทางดา้นองคก์ร ดงั
ตารางท่ี 2.4 

 

ตารางท่ี  2.4  ตวัช้ีวดัทางดา้นองคก์ร 
 

ตัวช้ีวดัทางด้านองค์กร ภาพลกัษณ์ทีด่ ี ภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดี 
การเขา้ถึงส่ือ (Media 

Visibility) 

มีการสมัภาษณ์ บทความ หรือ
ส่ือต่างๆเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

มีนอ้ยหรือปราศจากส่ือ 

ประวติั (History) มีประวติัการดาํเนินกิจการท่ี
ยาวนาน 

ไม่มีหรือไม่ชดัเจน 

เวลาทาํการ (Time 

Commitment) 

เตม็เวลา ไม่แน่นอน 

ชัว่โมงทาํการ (Hours 

Operation) 

5-9 ชม./วนั 1-4 ชม./วนั 

วนัทาํการ (Days Operation) 5-7 วนั/สปัดาห์ 1-4 วนั/สปัดาห์ 

เบอร์ติดต่อ (Phone) เบอร์เฉพาะสาํหรับธุรกิจ ใชร่้วมกบัเบอร์ส่วนตวั 
ประเภทธุรกิจ (Form) จดทะเบียนการคา้ ดาํเนินการอิสระ 
รูปแบบร้านคา้ (Physical 

Setting) 

มีร้านคา้ สาํนกังาน หรือเวบ็
ไซทอ์ยา่งชดัเจน 

ใชร่้วมกบัท่ีอยูอ่าศยั 

ช่องทางการติดต่อ (Public 

Listings) 

สืบคน้ไดท้างส่ือต่างๆ เวบ็
ไซท ์สมุดหนา้เหลือง 

ไม่มี 

คู่คา้ทางธุรกิจ (Partnering) มีช่ือเสียง รู้จกักนัดี ปราศจากคู่คา้ทางธุรกิจ 
เครือข่ายทางธุรกิจ (Network) มีเครือข่ายทางธุรกิจ  ปราศจากเครือข่ายทางธุรกิจ 
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 เม่ือผูป้ระกอบการทราบถึง 3 ลกัษณะสําคญัในการสร้างความน่าเช่ือถือจากตนเองและ
กิจการ ประกอบไปดว้ย 28 ลกัษณะ ผูป้ระกอบการรายใหม่ควรเร่ิมปฏิบติัจากการสร้างภาพลกัษณ์
ดว้ยตวัผูป้ระกอบการ 2-3 ขอ้จากหัวเร่ืองหลกั เพื่อสร้างรูปแบบตวัช้ีวดัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้
หรือบริการ องคก์รและสังคม เม่ือประสบผลสาํเร็จแลว้ ผูป้ระกอบการจึงพฒันาลกัษณะทางดา้น
อ่ืนต่อไป ส่ิงท่ีสําคญัของความสําเร็จดา้นภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือมัน่ คือ ความสมํ่าเสมอของการ
ปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลาอย่างสมํ่าเสมอ การทาํซํ้ าในแต่ละขอ้เป็นประจาํจะช่วยสร้างตน้ทุนทาง
สังคมมากกว่าการเปล่ียนแปลงบ่อยๆในแต่ละหวัขอ้ เช่นเดียวกบังานของคิม (Kim, 2003) ท่ีพบว่า 
การทาํซํ้ าในแต่ละหัวขอ้ท่ีปฏิบติัอยู่แลว้ จึงค่อยๆขยายการสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือขอ้อ่ืน 

เป็นการสร้างความน่าเช่ือถืออยา่งค่อยเป็นค่อยไปท่ีมีโอกาสประสบความสาํเร็จสูง 
 2.4.2 สร้างจากเครือข่ายทางสงัคม (Social Networking)  

  อานตัและเคน (Anat and Ken, 2002) กล่าวว่า พื้นฐานสาํคญัท่ีเป็นตวัสร้างตน้ทุน
ทางสังคมอีกทางหน่ึงคือ การสร้างตน้ทุนทางสังคมผ่านเครือข่ายทางสังคม เครือข่ายทางสังคม
หมายถึง ความสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการท่ีมีการติดต่อกบับุคคลภายนอกองคก์ร เครือข่ายทาง
สังคมเป็นหนทางท่ีผูป้ระกอบการจะสร้างความน่าเช่ือถือ ผ่านการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เป็น
ความสัมพนัธ์ในระยะยาว ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกิจการทุกวนั การสร้างกิจการให้มี
ความเป็นมืออาชีพโดยการทาํใหผู้อ่ื้นมีความเช่ือถือ ผูป้ระกอบการจะตอ้งเร่ิมตน้จากทกัษะและองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ภายในกิจการ ผูป้ระกอบการท่ีประสบผลสําเร็จส่วนใหญ่ ล้วนมีการศึกษาจาก
ประสบการณ์ของผูท่ี้ประสบความสาํเร็จมาก่อนแลว้ และไดรั้บความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนจาก
บุคคลอ่ืนๆไปพร้อมกนั แมว้า่ผูป้ระกอบการอาจเป็นผูริ้เร่ิมในการดาํเนินธุรกิจใหม่ แต่เครือข่ายทาง
สงัคมจะช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจไปสู่ความสาํเร็จได ้

  สอดคลอ้งกบังานของไฮเดะและคณะ (Heidi, 2004) ท่ีกล่าวว่ากุญแจสาํคญัท่ีจะ
ช่วยสร้างเครือข่ายทางสังคมให้กบัธุรกิจ คือ บุคคลท่ีเช่ือใจในตวัผูป้ระกอบการ บุคคลท่ีมีความ
พร้อมและเต็มใจท่ีจะผลกัดนัผูป้ระกอบการและกิจการ รวมถึงกลุ่มคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ
และคาํแนะนาํจากผูป้ระกอบการ ส่ิงน้ีถือว่าเป็นจุดกาํเนิดเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงจะสามารถสร้าง
และขยายความสมัพนัธ์ไปไดน้าน จนกิจการมีช่ือเสียงในวงสงัคม 

  เดวิดและเอลิสัน (David and Alison, 2002) กล่าวว่า ช่ือเสียง (Reputation) เป็นส่ิง
ท่ีสาํคญัต่อการสร้างเครือข่ายทางสังคม เน้ือหาในตอนตน้ของบทไดก้ล่าวถึงจริยธรรมทางธุรกิจ ท่ี
จะส่งผลโดยตรงกบัสังคมและยอ้นกลบัมาท่ีตวัของกิจการ แนวทางปฏิบติัท่ีจะไดรั้บมาซ่ึงความ
เช่ือมัน่ การสร้างวฒันธรรมท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีดีได ้หลงัจากนั้นเครือข่ายทางสงัคมจะเป็นตวั
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ผลกัดนัธุรกิจและเป็นการสร้างช่ือเสียงของกิจการไปในตวั ผา่นการนาํเสนอสินคา้และบริการอยา่ง
มือเป็นอาชีพ เครือข่ายทางสังคมยงัช่วยสร้างช่ือเสียงในระยะยาว และประกาศตาํแหน่งทางธุรกิจท่ี
ผูป้ระกอบการอยูไ่ดอี้กดว้ย 
  เครือข่ายทางสังคมจึงเป็นส่ิงท่ีมาควบคู่กบัจริยธรรมในการสร้างธุรกิจข้ึนมาในแต่
ละวนั การขอความช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืนๆเม่ือผูป้ระกอบการตอ้งการ และการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 

การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจึงเป็นเสมือนการสร้างเพ่ือนใหม่ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แขง็ สร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีในอนาคต และยงัเป็นการสร้างโอกาสท่ีดีในการเป็นมืออาชีพของผูป้ระกอบการ 
 

2.5  สรุป 

 จริยธรรมมีอยู่หลากหลายรูปแบบเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการประสบผลสําเร็จ สําหรับ
ผูป้ระกอบการ การตดัสินใจอย่างมีจริยธรรมเป็นตวัผลกัดนัเร่ิมตน้ในการทาํให้สังคมเช่ือในตวั
ผูป้ระกอบการและกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจขนาดย่อม การเร่ิมตน้การ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะต้องสร้างข้ึนและรักษาไว  ้เพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีของ
ผูป้ระกอบการและกิจการ รวมถึงการประยุกตใ์ชจ้ริยธรรมดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างการ
ตดัสินใจท่ีมีจริยธรรม การสร้างเครือข่ายธุรกิจ การรักษาเครือข่าย การสร้างภาพลกัษณ์ รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายทางสังคม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นทกัษะท่ีสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการเป็นผูป้ระกอบการ
ท่ีประสบผลสาํเร็จ สาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจไม่ใช่แค่ทางเลือกในการ
นาํไปสู่ความสาํเร็จ แต่เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในแต่ละขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจไปสู่ความสาํเร็จ จริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่มจึงนบัไดว้่าเป็นกุญแจสาํคญัหน่ึงในความสาํเร็จท่ีย ัง่ยนื (A key of 

Long Term success) 
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 2 

 

 1. จริยธรรมจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่มอยา่งไร 
 2. วฒันธรรมท่ีมีจริยธรรมในองคก์รสร้างไดอ้ยา่งไร 
 3. ทาํไมความยืดหยุ่นในการดาํเนินกิจการและจริยธรรมจึงจาํเป็นต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจขนาดยอ่ม 

 4. จงยกตวัอยา่งการวางแผนอยา่งมีจริยธรรม 3 ขั้นตอน 

 5. การตั้งคาํถาม 4 คาํถามในการแยกแยะปัญหามีประโยชน์อยา่งไร 
 6. อธิบายขั้นตอนการทดสอบทางเลือกการตดัสินใจท่ีมีจริยธรรม 

 7. จงหาวิธีสร้างตน้ทุนทางสงัคมดว้ยจริยธรรม 

 8. ผูป้ระกอบการมีวิธีการวดัความน่าเช่ือถือของกิจการอยา่งไร 
 9. จงหาวิธีส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 

 

 



 

บทที ่ 3 

ลกัษณะและความสามารถเฉพาะของผู้ประกอบการขนาดย่อม 

(Characteristics and Competencies Small Business Entrepreneurs) 

 

 นกัสาํรวจสมยัก่อน เช่น มาร์โค โปโล (Marco Polo) หรือโคลมับสั (Columbus) ถือว่า
เป็นตน้แบบท่ีดีของผูป้ระกอบการในปัจจุบนั บุคคลทั้งสองรวมถึงนกัสาํรวจทั้งหลายในอดีตเป็น
นกัแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางดา้นการคา้ขาย การแสวงหาความมัง่คัง่ในชีวิต 

หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เพื่อช่ือเสียงและเกียรติยศของวงศต์ระกูล เฮอร์เบิร์ตและลิงก ์ (Herbert and 

Link 1982) กล่าวว่า บุคลิกส่วนตวัของนักสํารวจสมยัก่อนเปรียบไดด้งัผูป้ระกอบการในยุค
คลาสสิคท่ีมีบุคลิกดา้นความเด็ดเด่ียว เป็นอิสระจากสังคม ทาํงานหนกั เรียนรู้เร็ว และชอบความ
เส่ียงในการแสวงหาผลกําไร  จนถึงปัจจุบันคุณลักษณะเหล่าน้ีย ังคงสังเกตเห็นได้ในตัว
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จอย่างแพร่หลาย เช่น บิลเกตแห่งไมโครซอฟท ์คุณเฉลียว อยู่
วิทยา เจา้ของกิจการกระทิงแดง เป็นตน้ ผูป้ระกอบการในปัจจุบนัจึงควรศึกษาบุคลิกลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการในสมยัก่อน เพื่อเป็นแบบอยา่งในการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

3.1  บุคลกิลกัษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Personality) 

 การประกอบกิจการในแต่ละยุคสมยัย่อมมีความแตกต่างกัน ตามสภาพแวดลอ้มและ
ปัจจยัท่ีต่างกนั ผูป้ระกอบการแต่ละยุคแต่ละสมยัจึงตอ้งปรับปรุงรูปแบบการดาํเนินงานไปตาม
สภาพแวดลอ้มนั้นๆ แต่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการแต่ละยุคสมยัมีความคลา้ยคลึงกนั เสมือนการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น คือ บุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่ควรศึกษาทาํความเขา้ใจ  
 จากการสาํรวจของสาํนกังานธุรกิจขนาดยอ่มของสหรัฐอเมริกา ทาํการสาํรวจผูท้าํงาน
อิสระจาํนวน 15.3 ลา้นราย ใน ปี ค.ศ.2003 และจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นประเภทบุคลิกลกัษณะ 
พบว่ารูปแบบบุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Personality Types) จาํแนกได ้ 6 

ประเภท ตามยคุสมยัและลกัษณะการทาํงาน คือ ผูป้ระกอบการยคุเร่ิมตน้ ผูป้ระกอบการในอุดมคติ 

เจ้าของกิจการส่วนตัวสมัยก่อน ผู ้ประกอบการร่วมสมัย  ผู ้ประกอบการด้านการขาย  และ
ผูป้ระกอบการดา้นการจดัการ ผูป้ระกอบการแต่ละประเภทมีบุคลิกลกัษณะดงัรูปท่ี 3.1 
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รูปท่ี  3.1  ลกัษณะผูป้ระกอบการประเภทต่างๆ 

เจ้าของกจิการยุค 

คลาสสิก 
-ทาํงานหนกั 

-โดดเด่ียว 
-แยกตวัจากสงัคม 

-เรียนรู้เร็ว 
-แสวงหาความรํ่ารวย 
-หลีกเล่ียงความเส่ียง 

ผู้ประกอบการในอุดม
คต ิ

-ทาํงานหนกั 
‐โดดเด่ียว 
-ทาํงานเป็นกลุ่มได ้

-เรียนรู้เร็ว 
-แสวงหาช่ือเสียง 

เจ้าของกจิการส่วนตัว 
-ทาํงานหนกั 
‐โดดเด่ียว 
-แยกตวัจากสงัคม 
-เรียนรู้ปานกลาง 
-แสวงหากาํไร 
-หลีกเล่ียงความเส่ียง 

ผู้ประกอบการร่วมสมยั 
-ทาํงานหนกั 
‐มีความมัน่ใจใน
ตนเอง 
-ติดต่อกบัสงัคม 
-เรียนรู้เร็ว 
-แสวงหาความรํ่ารวย 

ผู้ประกอบการด้านการขาย 
-ทาํงานหนกั 
‐ทาํงานเป็นกลุ่ม 
-ติดต่อกบัสงัคม 
-ปรับตวัเขา้กบัสงัคมเร็ว 
-แสวงหาการยอมรับจากสงัคม 

‐ชอบความเส่ียง 
 

ผู้ประกอบการด้านการจัดการ 
-ทาํงานหนกั 
‐ทาํงานเป็นกลุ่ม 
-ติดต่อกบัสงัคม 
-เรียนรู้เร็ว 
-แสวงหาความรํ่ารวย 
-ป้องกนัความเส่ียง 

1700s-1950s 

1960s-1980s 

1990s-

ปัจจุบนั 
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 จากรูปท่ี 3.1 ผูป้ระกอบการยุคเร่ิมตน้รวมถึงผูป้ระกอบการยุคร่วมสมยั เป็นบุคคลท่ี
ทาํงานหนัก ชอบอยู่อย่างอิสระ แยกตวัออกจากสังคม แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า บุคลิกลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการสมยัก่อนนั้นเป็นผูท่ี้หลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Averse) ทาํใหก้ารตดัสินใจเป็นไปได้
ค่อนขา้งชา้กว่าผูป้ระกอบการยคุปัจจุบนั เน่ืองจากจุดประสงคห์ลกัของผูป้ระกอบการสมยัก่อนคือ 
การแสวงหารายไดห้รือกาํไร มิใช่ความร่ํารวยและความมัง่คัง่ 
 เอด็ (Ed, 1991) กล่าวว่า กลุ่มในอุดมคติ (Idea Person) ของผูป้ระกอบการสมยัก่อนจะ
เป็นคนท่ีขยนัทาํงาน ทาํงานหนัก แยกตวัออกจากสังคม แต่ก็ยงัคงติดต่อกับบุคคลภายนอกท่ี
ร่วมงานดว้ยเท่านั้น ผูป้ระกอบการในอุดมคติเหล่าน้ีไม่ไดแ้สวงหาความมัง่คัง่หรือร่ํารวย หากแต่
ตอ้งการการยอมรับจากสังคม ความมีช่ือเสียงและเกียรติยศ บุคคลเหล่าน้ีรักในความเส่ียง และชอบ
การเรียนรู้ในหนทางท่ีจะพาไปสู่ความยิง่ใหญ่ 

 ปัจจุบนับุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการไดป้รับเปล่ียนไปจากยุคเร่ิมตน้หรือร่วมสมยั
บา้ง แต่ยงัคงเอกลกัษณ์บางอย่างไว ้บุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม กลุ่มแรกคือ บุคลิกผูป้ระกอบการดา้นการจดัการ (Managerial Entrepreneur) มิเชล (Michael, 

1976) กล่าวว่าผูป้ระกอบการประเภทน้ี ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีผนัตวัออกจากการทาํงานจากบริษทั
ใหญ่ บุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นการจดัการจะมีความชาํนาญทางดา้นการติดต่อส่ือสาร 
ทาํงานไดดี้กบักลุ่มคนจาํนวนมาก ทาํงานไดดี้ตามระบบขั้นตอนและระบบอาํนาจในบริษทั อยา่งไร
ก็ตามผูป้ระกอบการดา้นการจดัการจะกลวัความเส่ียง ความไม่เป็นระบบ ผูป้ระกอบการประเภทน้ี
จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั เป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน ทีละขั้นตอนท่ีไดว้างแผน
เอาไว ้กล่าวไดว้า่ผูป้ระกอบการการจดัการจะวางแผนไดเ้ร็ว แต่ปฏิบติัไดช้า้ เช่น แคตทารีนาและมา
ลิน (Catarina and Malin) พนกังานธนาคารดา้นการลงทุน หลงัจากบุคคลทั้งสองไดล้าออกจาก
บริษทั ทั้งสองหนัมาดาํเนินกิจการดา้นแฟชัน่กบัฟลิกกา (Flicka) ในซานฟานซิสโก บุคคลทั้งสาม
เร่ิมดาํเนินกิจการเม่ือปี ค.ศ.2004 โดยมีพนกังานในบริษทั 5 คน แมว้่ากิจการจะมีพนกังานเพียง 5 

คนแต่กิจการกมี็แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกกฎหมาย และแผนกการเงินรวมอยูด่ว้ย 
 มอร์แกนและอาร์โน (Morgan and Arnold, 1991) เรียกบุคลิกผูป้ระกอบการในปัจจุบนั
อีกประเภทหน่ึงว่า ผูป้ระกอบการดา้นการขาย (Salesperson Entrepreneur) ผูป้ระกอบการประเภท
น้ีมีลกัษณะทาํงานหนัก ปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ ผูป้ระกอบการประเภทน้ีจะพยายามสร้างและ
รักษาไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์ท่ีกวา้งขวาง ทั้งในองคก์รและภายนอกองคก์รอยูเ่สมอ ผูป้ระกอบการดา้น
การขายจะใชค้วามสัมพนัธ์และเครือข่ายทางสังคม เพื่อลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ อยา่งไรก็
ตามผูป้ระกอบการดา้นการขายจะดาํเนินกิจการ โดยให้ความสาํคญักบัตาํแหน่งทางสังคม (Social 

Standing) และการยอมรับทางสงัคมมากกวา่ความร่ํารวย 
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 เช่นเดียวกบัมาร์ค (Mark 2003) ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบนับุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการได้
เปล่ียนแปลงไปจากอดีตบางส่วน การทาํงานหนัก การเรียนรู้ท่ีรวดเร็ว การแสวงหาความรํ่ ารวย
ยงัคงอยู ่แต่การชอบความเส่ียงไดถู้กเปล่ียนแปลงไป ผูป้ระกอบการในปัจจุบนัชอบความเส่ียง และ
จดัทาํรายงานความเส่ียงเพ่ือหาวิธีการตรวจสอบท่ีจะลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ (Minimize 

Risk) ให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive 

Advantage) กบัผูแ้ข่งขนัรายอ่ืน บุคลิกลกัษณะการแยกตวัออกจากสังคมก็ถูกปรับเปล่ียนไป
เช่นเดียวกนัตามยุคสมยั ผูป้ระกอบการปัจจุบนัจะมีเครือข่ายการทาํงานทางสังคมท่ีกวา้งขวาง 
เพื่อท่ีจะเป็นตวัช่วยในการผลกัดนักิจการใหมุ่้งไปสู่ความสาํเร็จ  
 ตวัอยา่งเช่น เจเจ โรเซน (J.J. Rosen) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัแวนเดอร์บิลด ์ในปี 

ค.ศ.1992 สาขาจิตวิทยา งานแรกของเจเจคือ ผูช่้วยประสานงานให้กบัอยัการสูงสุดท่ีเทนเนสซี 

(Tennessee) ขณะท่ีเจเจไดมี้ความใกลชิ้ดกบักระบวนการทาํงานต่างๆ เจเจก็รู้ไดว้่างานจะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ถา้มีการใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วย แต่มีเพียงสองปัญหาท่ีไม่สามารถทาํไดคื้อ 
หน่วยงานเหล่าน้ีไม่มีคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานยงัไม่มีโปรแกรมสําหรับงานน้ี เจเจจึงเร่ิมตน้
แกปั้ญหาและทาํประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจน้ีทนัที 

 ช่วงแรกเจเจตอ้งพบกบัปัญหาท่ีสาํคญัคือ ขณะท่ีเจเจมีความคิดสาํหรับการผลิตซอฟแวร์ 
แต่เขาไม่รู้วิธีท่ีจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจเจพยายามท่ีจะทาํใหค้วามคิดของเขาเป็นจริงใหไ้ด ้

จากทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ไม่ก่ีเดือนต่อมาเจเจก็มีความชาํนาญมากพอท่ีจะเขียนโปรแกรมได ้

โปรแกรมท่ีช่วยในการบริการดา้นการติดตาม จ่ายเงิน และการเก็บขอ้มูล จากผลงานของเจเจช้ินน้ี
ทาํให้บริษทั อทิบาซอฟแวร์และคาํปรึกษา เร่ิมมีช่ือเสียงข้ึน แต่เป็นเพียงการดาํเนินการแบบนอก
เวลาทาํงานของเจเจ การส่งเสริมการขายของเจเจคือ การขายในราคาถูกเพื่อเป็นการสร้างฐานลูกคา้
ใหม้ากข้ึน หลงัจากนั้นโปรแกรมของเจเจกมี็การใชอ้ยา่งทัว่ไปทัว่ทั้งรัฐ ในไม่ชา้ธุรกิจของเจเจก็โต
ข้ึนจากการโฆษณาปากต่อปากของลูกคา้ และเจเจก็ไดพ้บกบัลูกคา้รายใหญ่ เจเจจึงไดล้าออกจาก
งานผูช่้วย และก็ไดใ้ชเ้วลาทั้งหมดกบัการทาํธุรกิจ ทุกวนัน้ีเจเจมีสาํนกังานเลก็ๆถึงส่ีแห่ง มีลูกจา้ง 
17 คน ดาํเนินกิจการในรูปแบบท่ีตนเองตอ้งการ 
 แม้ว่ าบุคลิกลักษณะของผู ้ประกอบการจะมีหลากหลายประเภท  ไม่ว่าจะเป็น 

ผูป้ระกอบการยุคเร่ิมตน้ ผูป้ระกอบการในอุดมคติ เจา้ของกิจการส่วนตวั ผูป้ระกอบการร่วมสมยั 
ผูป้ระกอบการดา้นการขาย และผูป้ระกอบการดา้นการจดัการ แต่ลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบผลสาํเร็จไม่ไดถู้กจาํกดัไวเ้พียงเท่าน้ี มีหลากหลายลกัษณะท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จได ้ท่ีตอ้ง
อาศยัและทกัษะความสามารถเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของผูป้ระกอบการ ในการนาํผูป้ระกอบการ
ทั้งหลายมีโอกาสประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจได ้
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3.2  ทกัษะความสามารถของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Competencies) 

 ผูป้ระกอบการแต่ละรายมีลักษณะบุคลิกส่วนตวัท่ีแตกต่างกัน บุคลิกลกัษณะด้านท่ี
เก่ียวขอ้งกับการบริหารการจดัการ ถูกเรียกว่า ทกัษะความสามารถ (Competencies) ทกัษะ
ความสามารถเป็นปัจจยัสาํคญัของการประสบความสาํเร็จของผูป้ระกอบการทัว่โลก องคป์ระกอบ
ของทกัษะความสามารถท่ีจาํเป็นต่อผูป้ระกอบการมีหลายด้าน ในการนําไปสู่การเร่ิมตน้ การ
ดาํเนินงานและการเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบผลสาํเร็จไดใ้นอนาคต 

 มิชเชลลแ์ละคณะ (Mitchell et al., 1995) กล่าวถึง ทกัษะความสามารถท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของการดาํเนินกิจการ เรียกว่า ทกัษะความสามารถในการดาํเนินธุรกิจเบ้ืองตน้ (Basic Business 

Competency) ทกัษะเหล่าน้ีถูกใช้เป็นรูปแบบพื้นฐานในการดาํเนินกิจการ (Key Business 

Functions) ทุกกิจการ ทั้งการผลิต การขาย การบริการ การเงิน บญัชี และการจดัการทรัพยากร เป็น
ต้น และยงัใช้ร่วมกับความสามารถด้านอ่ืน ท่ีผูป้ระกอบการจาํเป็นต้องมีท่ีเป็นความรู้ ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการดาํเนินธุรกิจนั้นๆ (Industry Specific Knowledge) เช่น ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารจาํเป็นตอ้งมีทกัษะความสามารถท่ีแตกต่างจากการเปิดร้านขายสินคา้หรือร้านบริการ 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารจาํเป็นตอ้งมีความรู้เฉพาะด้านเก่ียวกับประเภทของอาหาร ชนิดของ
วตัถุดิบ เคร่ืองปรุงต่างๆ รู้ถึงทิศทางอาหารในตลาด ตลอดจนรสชาติอาหารท่ีผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม
คนนิยมรับประทาน 

 บารอนและมาร์คแมน (Baron and Markman, 2003) กล่าวถึงความสามารถดา้นต่างๆท่ี
จาํเป็นตอ้งใช้เก่ียวกบัทรัพยากร (Resource) เรียกว่า ความสามารถทางดา้นการใช้ทรัพยากร 
(Resource competencies) สําหรับธุรกิจขนาดย่อมผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาและจดัการ
ทรัพยากรต่างๆดว้ยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ขอ้มูลข่าวสาร การเงิน เครือข่ายธุรกิจ เวลา วตัถุดิบ การ
โฆษณา ตลาด กลุ่มพ่อคา้ ตลอดจนกลุ่มลูกคา้ต่างๆ การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดห้ลากหลายจึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการสรรหาทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการดาํเนินงานแต่ละขั้นตอน ทรัพยากรท่ีจะ
สร้างความไดเ้ปรียบให้กบัตวัสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการ ให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง 
ขอ้มูลทางดา้นแหล่งการเงินท่ีจะทาํใหกิ้จการดาํเนินไปไดโ้ดยสะดวก รวมถึงขอ้มูลต่างๆท่ีจะทาํให้
ผูป้ระกอบการอยูใ่นฐานะไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

 มิชเชลลแ์ละคณะ (Mitchell et al 1995) กล่าวถึงทกัษะอีกดา้นหน่ึงท่ีสาํคญัคือ ความตั้งใจ 
(Intention) การกาํหนดเป้าหมายท่ีแน่นอนและชดัเจนตั้งแต่ก่อนเร่ิมดาํเนินธุรกิจ จนกระทัง่ผลกัดนั
ให้ธุรกิจไปสู่ความสําเร็จ ทกัษะความสามารถทางดา้นน้ีเรียกว่า ทกัษะความสามารถดา้นความ
มุ่งมัน่ (Determination Competencies) ทกัษะดา้นน้ีเป็นตวัผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการดาํเนินกิจการ
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จนประสบผลสาํเร็จ ก่อนท่ีจะเปล่ียนไปทาํอย่างอ่ืนระหว่างดาํเนินกิจการ เม่ือผูป้ระกอบการตอ้ง
พบกบัปัญหามากมาย ทกัษะความมุ่งมัน่และตั้งใจเท่านั้นท่ีจะผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการต่อสู้กบั
ปัญหา  หาหนทางหรือโอกาสในการท่ีจะผลักดันธุรกิจนั้ นไปสู่ความสําเ ร็จท่ีต้องพึ่ งตัว
ผูป้ระกอบการเป็นหลกั 

 บารอนและมาร์คแมน (Baron and Markman, 2003) กล่าวถึงความสามารถในการหา
จงัหวะในการแลกเปล่ียนหรือการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ (Exchange) บารอนและมาร์คแมน
พบว่า จงัหวะท่ีเหมาะสมมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการดาํเนินธุรกิจ ทกัษะความสามารถทางดา้นน้ี
เรียกว่า ทกัษะความสามารถในการแสวงหาโอกาส (Opportunity Competencies) ทกัษะดา้นน้ี
รวมถึงความสามารถในการคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ (Idea) ในดา้นการผลิตสินคา้ การประยุกตบ์ริการ
รูปแบบใหม่หรือการสร้างรูปแบบการจดัจาํหน่ายใหม่ ท่ีสร้างธุรกิจนาํไปสู่การขายและกาํไร  
 ผูป้ระกอบการจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะความสามารถทั้ง 4 ดา้น ให้เพียงพอต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ งานวิจยัของมิชเชลลแ์ละคณะ (Mitchell et al., 1995) พบว่า กลุ่มนกัเรียนหรือ
นักศึกษาท่ีได้ศึกษาและอบรมเน้ือหาเหล่าน้ีก่อนการเป็นผูป้ระกอบการ สามารถประยุกต์ใช้
ความสามารถดา้นต่างๆเหล่าน้ีไดดี้และรวดเร็วกวา่ผูป้ระกอบการทัว่ไป รวมไปถึงการพฒันาทกัษะ
อ่ืนท่ีตอ้งใช้การดาํเนินธุรกิจ ท่ีตอ้งอาศยัการศึกษาและพฒันาจากตวัผูป้ระกอบการเอง ทกัษะ
ความสามารถดา้นต่างๆลว้นตอ้งใช้ประกอบกันโดยเฉพาะความสามารถพ้ืนฐานท่ีกล่าวมาใน
ขา้งตน้ ผูป้ระกอบการสามารถใชต้ารางท่ี 3.1 เพื่อตรวจสอบระดบัทกัษะความสามารถแต่ละดา้น 

เพื่อกาํหนดแนวทางการพฒันาทกัษะความสามารถผูป้ระกอบการเองได ้
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ตารางท่ี  3.1  รายการตรวจสอบระดบัทกัษะความสามารถของผูป้ระกอบการ 
 

ทกัษะ (Skill) ระดับความสามารถ (Level of Competency) 

ต้องพฒันา ต้องทบทวน มาตรฐาน ดีเยีย่ม 

ดา้นพื้นฐาน (Basic Business Functions)     

การขาย (Sales)     

การจดัการ (Operations)     

บญัชี (Accounting)     

การเงิน (Finance)     

ความรู้เฉพาะดา้น (Industry Specific 

Knowledge) 

    

ความรู้เฉพาะดา้น (Industry Expertise)     

ทกัษะเฉพาะดา้น (Industry Skill)     

ความรู้ดา้นตลาด (Market Knowledge)     

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Diagnose)     

การหาโอกาส (Opportunities)     

ความสามารถดา้นทรัพยากร (Resource 

Competencies) 

    

ขอ้มูลข่าวสาร (Business Information)     

แหล่งการเงิน (Financing)     

พื้นท่ีทางธุรกิจ (Business Space)     

วตัถุดิบ (Raw Materials)     

บุคลากร (Support People)     

ความสามารถดา้นโอกาส (Opportunity 

Competencies) 

    

การทาํกาํไร (Profitable)     

ความแตกต่าง (Distinctive)     

การเลียนแบบ (Copy)     
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 ตวัอยา่งเช่น ลอร่า (Laura Tidwell) หญิงสาวอาย ุ16 ปี ท่ีไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยับริ
ดแฮม สาขาการส่ือสาร เอกการโฆษณาใน ปี ค.ศ. 1990 แมล้อร่าจะเรียนไม่จบ แต่ลอร่าก็พบความ
สนใจของตนเอง เก่ียวกบัการโฆษณา เม่ืออาย ุ18 ปี ลอร่าไดห้ยา่กบัสามีและตอ้งเล้ียงลูกดว้ยตนเอง 
ลอร่าตดัสินใจทาํงานโฆษณาซ่ึงสามารถอยูท่ี่บา้น เพื่อดูแลลูกสาว 
 ขณะท่ีลอร่าไปร่วมงานสังคมแห่งหน่ึงในปี ค.ศ. 1994 ลอร่าไดพ้บเพื่อนซ่ึงเป็นคนเขียน
เวบ็ไซต ์ลอร่าไม่เคยรู้จกัเวบ็ไซตม์าก่อน ลอร่าใชเ้วลาพอสมควรเพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบังานของ
เขา เม่ือลอร่ารู้วา่มนัคืออะไร ลอร่ารับรู้ไดท้นัทีวา่ งานน้ีคืองานในฝันของเธอ คืนนั้นลอร่าตดัสินใจ
ท่ีจะศึกษางานโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตทนัที แมว้่าจะขาดความเช่ียวชาญและเงินทุน แต่ลอร่าก็มี
เป้าหมาย ความมุ่งมัน่ และความมัน่ใจในตวัเองท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ ลอร่าจึงเร่ิมศึกษาธุรกิจดา้นน้ีอยา่ง
จริงจงั 
 ลอร่าศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันารูปแบบการแสดงสินคา้ 
และการคา้ขายทางอินเตอร์เน็ต ต่อมาลอร่ารู้ดีวา่ตอ้งมีความเช่ียวชาญทางดา้นอุตสาหกรรมมากกว่า
น้ี ลอร่าจึงเขา้ทาํงานในงานอุตสาหกรรม โดยทาํงานใหฟ้รีในช่วงแรก หลงัจากนั้นจึงยา้ยไปทาํงาน
ในบริษทัท่ีเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต ในปี ค.ศ. 1996 ลอร่าอายุ 22 ปี ลอร่าคิดว่ามีประสบการณ์มาก
พอแลว้ มีความรู้เก่ียวกบับุคคลและภาคอุตสาหกรรม และมีเงินเกบ็มากพอท่ีจะตั้งบริษทัของตนเอง 
ลอร่าจึงลาออกจากงานและกเ็ร่ิมธุรกิจโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตของตนเอง 
 ลอร่าเร่ิมดาํเนินกิจการในห้องนอนในห้องเช่าท่ีพกัร่วมกบัลูกสาวในเมืองทรอย (Troy) 

รัฐอลาบามา (Alabama) เร่ิมตน้จากลูกคา้ท่ีมีธุรกิจขนาดเล็ก และก็เสาะหาลูกคา้รายใหญ่ท่ีจะมา
สร้างความน่าเช่ือถือให้กบับริษทั ลอร่ามีความกลา้ท่ีจะยื่นขอ้เสนอให้ตวัแทนของบริษทั เอนไซ
โคลพีเดีย บริแทนนิกา และ เดอะ โทมสั รีจิสเตอร์ ขณะท่ีไดพ้บในงานแสดงสินคา้ ลอร่าไดเ้สนอ
ให้โฆษณาออนไลน์แก่พวกเขา โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายช่วงระยะเวลาหน่ึง ในทางกลบักนัพวกเขาก็
กลบัมาเป็นลูกคา้ของลอร่า ดว้ยความพอใจในคุณภาพของบริการ บริษทัเหล่านั้นไดใ้หโ้อกาสลอร่า
และลอร่าก็ไดพ้ิสูจน์คุณภาพงานของตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นจุดเร่ิมตน้ของลูกคา้รายใหญ่ ลอร่า
เร่ิมมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนเป็นการดึงดูดบริษทัต่างๆ ใหเ้ขา้มาเป็นลูกคา้ แลว้ลอร่าก็มีความสุขกบั
การเติบโตทางผลกาํไรในบริษทัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
 จะเห็นไดว้่า ช่วงเวลาการเป็นผูป้ระกอบการของลอร่า ตอ้งอาศยัทกัษะความสามารถ
หลายด้าน อาศัยการพฒันาทักษะความสามารถในด้านท่ียงัไม่พร้อม ลอร่าคอยสังเกตทักษะ
ความสามารถของตนเอง และทาํการพฒันาอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้มีความเป็นมืออาชีพในการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
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3.3  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalization) 

 เม่ือผูป้ระกอบการมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในการดาํเนินกิจการ 
เรียกไดว้่า ผูป้ระกอบการมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังาน ความเป็นมืออาชีพหมายถึง การ
ประกอบกิจการตามรูปแบบมาตรฐานการดาํเนินกิจการ (Standard Business Practice) ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีมีการปฏิบติั ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในทุกสาขาอาชีพ รอนและซูซาน (Ron 

and Susan, 1995) กล่าวว่า ความเป็นมืออาชีพของผูป้ระกอบการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั 

คือ ความเป็นมืออาชีพระดบัสูง ความเป็นมืออาชีพระดบัปานกลาง และความเป็นมืออาชีพระดบัตํ่า 
 3.3.1 ความเป็นมืออาชีพระดบัสูง (Expert Business Professionalization) 

  ความเป็นมืออาชีพระดบัสูงเป็นระดบัท่ีผูป้ระกอบการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
และความชาํนาญในการดาํเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบการมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการจดัการทุกดา้น
ของผลิตภณัฑ์ ทั้งด้านสินคา้และการให้บริการ เป็นลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีลูกคา้มีความ
ตอ้งการมากท่ีสุด ความเป็นมืออาชีพระดบัสูงของผูป้ระกอบการสามารถสร้างความเช่ือมัน่และ
ประทบัใจใหก้บัลูกคา้ได ้เช่น กิจการวอลมาร์ท (Wall Mart) จีเอม็ (GM) โบวอิงก ์(Boeing)  

  ตวัอยา่งเช่น คลินิกทาํฟันท่ีมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกครบถว้น ทนัสมยั มีการ
ตอ้นรับ ระบบการจดัการดูแลลูกคา้อยา่งทัว่ถึง อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละทางเลือกในการรักษามี
หลากหลายและทนัสมยั ทาํให้ลูกคา้มีความมัน่ใจในการเขา้รับบริการคลินิกแห่งน้ี ลูกคา้มัน่ใจใน
การรับการบริการทัว่ถึงทุกขั้นตอน การรักษาท่ีมีมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลกัษณะในคลินิกและ
บุคลากรทุกคนในคลินิก มาตรฐานลกัษณะน้ีตอ้งอาศยัระยะเวลา และความใส่ใจอย่างต่อเน่ืองใน
การสร้างข้ึนมา ผูป้ระกอบการสามารถสังเกตไดจ้ากแฟรนไชส์ต่างๆท่ีมีขอ้กาํหนดมากมายให้กบั
ร้านคา้ลูก เช่น การตกแต่งร้าน เคร่ืองแบบการทาํงานของพนกังาน รูปแบบและขั้นตอนการบริการ 
เพื่อแสดงใหถึ้งการเป็นมืออาชีพระดบัสูงของเจา้ของแฟรนไชส์ ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินกิจการขนาดยอ่มไดเ้ช่นกนั 

 3.3.2 ความเป็นมืออาชีพระดบักลาง (Specialized Business Professionalization) 

  คาตซ์และคาห์น (Katz and Kahn, 1978) กล่าวว่า ความเป็นมืออาชีพระดบักลาง
เป็นระดบัท่ีผูป้ระกอบการมีความสามารถในการดาํเนินธุรกิจได ้ผูป้ระกอบการมีความสามารถใน
การจดัการทางดา้นใดดา้นหน่ึงในการประกอบธุรกิจพื้นฐาน เช่น ดา้นการขาย ดา้นการจดัการ ดา้น
บัญชี ด้านการเงิน หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นส่ิงจําเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป 

ผูป้ระกอบการสามารถสังเกตเห็นความเป็นมืออาชีพระดบักลางได ้จากรูปแบบการจดัการหรือการ
บริการของกิจการต่างๆ รูปแบบการบริการลกัษณะน้ีมกัจะไม่คาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาวมาก
นัก เช่น ร้านอาหารท่ีมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสําหรับชาวต่างชาติหรือนักท่องเท่ียว แสดงถึง
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ความเป็นมืออาชีพระดบักลาง ผูป้ระกอบการระดบักลางจะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั
ลูกคา้ไดร้ะดบัหน่ึงเท่านั้น 

 3.3.3 ความเป็นมืออาชีพระดบัตํ่า (Minimalized Business Professionalization) 

  ความเป็นมืออาชีพระดบัตํ่า เป็นระดบัท่ีไม่มีความเช่ียวชาญหรือการวางแผนใน
การจดัการใดๆ ผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีจดัการเร่ืองต่างๆใหง่้ายท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ไม่มีระบบการเงิน 

ระบบบญัชี หรือระบบจดัการใดๆ ไม่มีการโฆษณา การส่งเสริมการขายใดๆ ไม่มีการเก็บขอ้มูล
สินคา้ใดๆ ส่วนใหญ่เป็นกิจการท่ีผูป้ระกอบการดาํเนินกิจการตามลาํพงั เช่น ผูป้ระกอบการคา้เร่
ตามทอ้งถนน ผูป้ระกอบการตามตลาดนัดหรือตามงานต่างๆ ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีมกัจะเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการเป็นอาชีพเสริม ไม่มุ่งหวงัในการเจริญเติบโตในการประกอบ
กิจการ โดยผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีจะไม่ไดรั้บความน่าเช่ือถือจากลูกคา้มากนกั 

 ในทางปฏิบติัธุรกิจแต่ละธุรกิจย่อมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผูป้ระกอบการราย
หน่ึงอาจเร่ิมตน้กิจการจากความเป็นมืออาชีพระดบัตํ่า ไม่มีความเช่ียวชาญในดา้นใดเลย และพฒันา
ตนเองให้ไปถึงความเป็นมืออาชีพขั้นสูงได ้เช่นเดียวกบับางกิจการ ผูป้ระกอบการอาจทาํให้ความ
เป็นมืออาชีพระดับสูงของกิจการตกตํ่าลงกว่าท่ีเคยก็เป็นได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความใส่ใจของ
ผูป้ระกอบการแต่ละราย ท่ีมีความตอ้งการให้กิจการของตนดาํเนินไปในทิศทางใด เช่น บริษทัซิส
ซิลด์เจียน (Zildjian) เร่ิมดาํเนินกิจการในปี ค.ศ.1623 จากชาวตุรกีช่ือผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นโลหะ 
หลงัจากท่ีกิจการไดด้าํเนินมามากกวา่ 100 ปี อาวิดิส (Avedis) ไดย้า้ยกิจการไปท่ีสหรัฐอเมริกาในปี 

ค.ศ.1929 เพื่อหาผูร่้วมลงทุน หลงัจากท่ีมีผูร่้วมลงทุน กิจการไดเ้นน้ไปท่ีการผลิตและการตลาด ทาํ
ใหกิ้จการของอาวีดิสเป็นผูท้าํฉาบโลหะอนัดบัตน้ๆของโลก และอาวีดิสก็ไดช่ื้อว่าเป็นผูท่ี้เช่ียวชาญ
ในการนาํเดินธุรกิจ ท่ีมีบริษทัท่ีเก่าแก่มากรายหน่ึงของโลก 

 

3.4  ลกัษณะการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Careers) 

 เม่ือผูป้ระกอบการทราบถึงบุคลิกลกัษณะ ความสามารถ และระดบัความเป็นมืออาชีพ
ของผูป้ระกอบการ จะทาํให้ผูป้ระกอบการทราบถึงลกัษณะการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการ 
(Career) ชาร์ตเทิล (Shartle, 1959) กล่าวว่า ลกัษณะการประกอบอาชีพจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบ
การดาํเนินกิจการของผูป้ระกอบการแต่ละราย ลกัษณะการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการ 
จาํแนกได ้5 ประเภท ตามงานวิจยัของเจโรม (Jerome, 1995) ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนิน
กิจการตามความเคยชิน ผูป้ระกอบการท่ีแสวงหาการเติบโตของธุรกิจ ผูป้ระกอบการท่ีสร้างกิจการ
แลว้ขาย ผูป้ระกอบการท่ีสืบทอดกิจการ และผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการเป็นคร้ังคราว ดงัรูปท่ี 

3.2 
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รูปท่ี  3.2  ลกัษณะการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการ 

ท่ีมา (Jerome, 1995) 

 

 3.4.1 ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินกิจการตามความเคยชิน (Habitual Entrepreneurs) 

  ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินกิจการตามความเคยชินส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการท่ี
ประกอบกิจการมานาน บางช่วงอาจดาํเนินกิจการเพียงกิจการเดียวหรือบางช่วงเวลาอาจดาํเนิน
หลายกิจการ กิจการของผูป้ระกอบการเหล่าน้ีจะดาํเนินอยูไ่ดไ้ม่นานก็ตอ้งปิดกิจการ โดยไม่มีการ
ขายหรือเซ้งกิจการต่อ  ผู ้ประกอบการเหล่าน้ีจะปฏิบัติตามเคยชิน  และความพอใจของ
ผูป้ระกอบการเป็นหลกั ไม่คาํนึงถึงรายไดห้รือผลกาํไรของกิจการมากนกั ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีจะ
ไม่มีแผนการทาํงาน ดาํเนินกิจการไปเร่ือยๆเท่าท่ีตนจะทาํได ้ถา้ไม่มีแรงดาํเนินกิจการก็หยุดและ
ลม้เลิกกิจการ 
 3.4.2 ผูป้ระกอบการท่ีแสวงหาการเติบโตของธุรกิจ (Growth Entrepreneurs)  

  ผูป้ระกอบการท่ีแสวงหาการเติบโตของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการท่ี
ประกอบกิจการมานานเช่นเดียวกนั ผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีมีเป้าหมายหลกัคือ การประสบผลสาํเร็จ
ในการดาํเนินธุรกิจ เม่ือธุรกิจประสบผลสาํเร็จ ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีจะเร่ิมดาํเนินกิจการอีกกิจการ 

กิจการท่ี 1  กิจการท่ี 2  กิจการท่ี 3 

กิจการท่ี 2 

กิจการท่ี 2 

กิจการท่ี 3 

ยอดขาย 

เวลา 

ลกัษณะท่ี 1 

ลกัษณะท่ี 5 

ลกัษณะท่ี 4 

ลกัษณะท่ี 3 

ลกัษณะท่ี 2 

 เป็นเจา้ของกิจการ 

                 ไม่มีกิจการ 
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ผูป้ระกอบการประเภทน้ีจะออกจากธุรกิจเดิมเม่ือกิจการใหม่เร่ิมดาํเนินกิจการได ้และจะมีรูปแบบ
การดาํเนินธุรกิจเช่นน้ีไปเร่ือยๆ เม่ือผูป้ระกอบการเหล่าน้ีเกษียณอายหุรือไม่ไดท้าํงานจะยงัคงเป็น
ท่ีปรึกษาในหลายๆธุรกิจท่ีเขาดาํเนินกิจการมา เช่น ลกัษณะการดาํเนินกิจการของบิล เกตส์ (Bill 

Gates) ท่ีมีการแสวงหาการเติบโตของกิจการไมโครซอฟทอ์ยูต่ลอดเวลา 
 3.4.3 ผูป้ระกอบการท่ีสร้างกิจการแลว้ขาย (Harvest Entrepreneurs) 

  ผูป้ระกอบการท่ีสร้างกิจการแลว้ขายเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีเป้าหมายในการสร้าง
กิจการให้เจริญเติบโตถึงระดบัหน่ึง แลว้ก็จะทาํการขายกิจการเหล่านั้น ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีจะ
สร้างกิจการใหมี้ความมัน่คง มีงบการเงินท่ีดี มีส่วนแบ่งการตลาดตามเป้าหมาย รวมถึงสร้างระบบ
การจดัการและความสามารถในการดาํเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน เม่ือกิจการเร่ิมเขา้ท่ีเขา้ทางแลว้ 
ผูป้ระกอบการประเภทน้ีจะมองหากลุ่มคนท่ีมีความสามารถและสนใจในกิจการเพ่ือขายให้ทนัที 

ผู ้ประกอบการประเภทน้ีจะดําเนินธุรกิจโดยการเ ร่ิมดําเนินกิจการทีละหลายกิจการ  แต่
ผูป้ระกอบการจะพยายามสร้างกิจการให้ประสบผลสําเร็จทีละกิจการเท่านั้น และสนุกกับการ
เร่ิมตน้กิจการใหม่ทุกคร้ัง เม่ือกิจการเร่ิมดาํเนินไปได ้จะเร่ิมอีกกิจการทนัที ผูป้ระกอบการเหล่าน้ี
จึงมีทรัพยสิ์นและกาํไรท่ีมาก แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักในวงสังคมมากนัก เน่ืองจากเม่ือธุรกิจเร่ิม
ประสบผลสาํเร็จก็มกัจะขายและสร้างกิจการใหม่ กลุ่มผูป้ระกอบการเหล่าน้ีหาไดค่้อนขา้งนอ้ยใน
ผูป้ระกอบการปัจจุบนั 

  เช่น จิมคลาร์ก (Jim Clark) ผูท่ี้มีประสบผลสาํเร็จไม่นอ้ยกวา่บิลเกตตห์รือสตีฟ แต่
ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัมากนัก จิมเป็นผูก่้อตั้งบริษทัซิลิคอนกราฟิก (Silicon Graphics) เนสเคป 

(Netscape) เวปเอม็ดี (WebMD) และเวบ็ไซตม์ายซีเอฟโอ (myCFO.com) จิมไดส้ร้างกิจการเหล่าน้ี
ดว้ยตนเองและไดข้ายกิจการทั้งหมด เพื่อการเร่ิมตน้กิจการใหม่ท่ีสนใจใหม่ 

 3.4.4 ผูป้ระกอบการท่ีสืบทอดกิจการ (Spiral or Helical Entrepreneurs) 

  ผูป้ระกอบการท่ีสืบทอดกิจการเป็นผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการตามลาํดบัขั้น
ของครอบครัวหรือวงศต์ระกลู กิจการจะมีการเจริญเติบโตมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ
ครอบครัว หรือกลุ่มคนผูบ้ริหารธุรกิจชุดก่อน กิจการท่ีเป็นกิจการครอบครัวเหล่าน้ีจะดาํเนินกิจการ
โดยตอ้งคาํนึงถึงทั้งกาํไรและความสัมพนัธ์ของครอบครัวเป็นหลกั กิจการเหล่าน้ีจะเจริญเติบโต
ตามลาํดบัชั้นของรุ่นทายาทแต่ละรุ่น กิจการอาจชะลอตวัในช่วงรับต่อจากรุ่นสู่รุ่น เม่ือรุ่นใหม่เขา้
มาดาํเนินกิจการกจ็ะทาํใหกิ้จการเจริญเติบโตข้ึนเป็นลาํดบัขั้นทางธุรกิจได ้

 3.4.5 ผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการเป็นคร้ังคราว (Occasional Entrepreneurs)  

  ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีงานประจําอยู่แล้ว แต่กลุ่มคนเหล่าน้ียงัคง
หลงใหลในการเป็นผูป้ระกอบการ จึงหันมาเป็นผูป้ระกอบการเป็นคร้ังคราว บุคคลเหล่าน้ีจะเป็น
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ผูป้ระกอบการนอกเวลางาน หรือเป็นผูท่ี้มีงานประจาํเป็นฤดูกาล เม่ือถึงช่วงนอกฤดูกาลการทาํงาน 

จะหนัมาเป็นผูป้ระกอบการเป็นคร้ังคราว 
 ลกัษณะการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการ จะเป็นตวัช้ีวดัว่าผูป้ระกอบการแต่ละราย
ตอ้งการจะเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจในลกัษณะใด ตอ้งการมีช่วงชีวิตในการเป็นผูป้ระกอบการ
อย่างไร ซ่ึงแต่ละลักษณะการประกอบอาชีพมีข้อดีข้อด้อยท่ีต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของผูป้ระกอบการแต่ละราย 
 

3.5  รูปแบบธุรกจิขนาดย่อม (Small Business Types) 

 ธุรกิจขนาดย่อมดาํเนินไดห้ลายรูปแบบ เกิดจากความตั้งใจของผูป้ระกอบการคนหน่ึง 
หรือเกิดจากกลุ่มเพื่อนท่ีมีแนวความคิดไปในทางเดียวกนั แต่ละรูปแบบย่อมตอ้งการการจดัการท่ี
แตกต่างกนัไป ริชาร์ดและจอห์น (Richard and John, 1999) กล่าวถึงรูปแบบธุรกิจขนาดยอ่มท่ี
ผูป้ระกอบการควรศึกษาในปัจจุบนัมี 4 รูปแบบ ประกอบดว้ย กิจการครอบครัว กิจการร่วมหุ้น 

กิจการผูป้ระกอบการหญิง และกิจการอาชีพเสริม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.5.1 กิจการครอบครัว (Family Business)  

  บริษัทท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้สหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นกิจการ
ครอบครัว สังเกตไดจ้ากหน่ึงในสามของบริษทัในดชันี S&P500 เป็นรูปแบบกิจการขนาดยอ่มท่ีมา
จากกิจการครอบครัว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เคิตซ(Kurtz, 2005) ท่ีพบว่า กิจการขนาดยอ่มเป็น
กิจการท่ีมีมูลค่ามากเกินกว่าคร่ึงหน่ึงของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และกิจการเหล่าน้ีสร้างงาน
มากกว่าคร่ึงของจาํนวนงานใหม่ทั้งหมดอีกดว้ย งานวิจยัของโจเซฟและมาลิซา (Joseph and 

Melissa, 2003) พบวา่กิจการครอบครัวมีมากถึงร้อยละ 39 ของกิจการทั้งหมด ซ่ึงมีจาํนวน 10.8 ลา้น
กิจการ มีการจา้งงานมากกวา่ร้อยละ 58 ของการจา้งงานทั้งหมด 

  กิจการขนาดย่อมท่ีเติบโตมาจากกิจการครอบครัว มีความทา้ทายมากมายในการ
ดาํเนินกิจการ เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีมีการจดัการดว้ยกลุ่มผูบ้ริหารกลุ่มหน่ึง ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมากหรือกลุ่มคนในครอบครัว การส่ือสารเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การตดัสินใจดา้นการ
ดาํเนินงานทาํไดง่้ายและรวดเร็ว ความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวจะเป็นตวัสร้างวฒันธรรมท่ีดีใน
องคก์ร มีรูปแบบการตดัสินใจและการส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการมากนกั สมาชิกในครอบครัวจะ
ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ท่ีแน่นเหนียว มีการส่ือสารทั้ งในและนอกสถานท่ีทาํงาน ดังนั้ น
ครอบครัวจึงเป็นแหล่งตน้ทุนท่ีดีสาํหรับการสร้างธุรกิจใหม่  
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  กิบบแ์ละเวนด้ี (Gibb and Wendy, 1994) กล่าววา่ ความสมัพนัธ์ในครอบครัวจะทาํ
ให้ประชาชนและลูกคา้รับรู้และไวใ้จในธุรกิจของผูป้ระกอบการ ธุรกิจครอบครัวจึงเป็นตน้ทุนท่ีดี
ในการสร้างธุรกิจขนาดยอ่ม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเดวิดและคณะ (David et al., 1990) ท่ีกล่าว
ว่า ผูป้ระกอบการรายใหม่มกัเร่ิมสร้างธุรกิจจากครอบครัว และขยายธุรกิจโดยอาศยัความสัมพนัธ์
ของครอบครัวท่ีกวา้งข้ึน สมาชิกในครอบครัวจะเป็นส่วนช่วยในการผลกัดันธุรกิจในทิศทาง
ต่างกนัได ้เกิดการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัพฒันาทกัษะ ความสามารถดา้น
ต่างๆใหธุ้รกิจประสบผลสาํเร็จ 
  จอห์น (John, 2004) กล่าววา่ ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรตระหนกัในการดาํเนินกิจการ
ครอบครัวมี 2 ส่ิงท่ีสาํคญั คือ การขดัแยง้ในบทบาท (Role Conflict) และการสืบทอดกิจการ 
(Succession) ชาลส์และคณะ (Charles, 1990) กล่าวว่า การขดัแยง้ในบทบาทเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือบุคคลหน่ึงมีหนา้ท่ีในการรับผิดชอบท่ีหลากหลาย เช่น ผูป้ระกอบการท่ีทาํหน้าท่ีเป็นหัวหน้า
งานและพ่อแม่พร้อมกัน แต่ละบทบาทย่อมมีความต้องการท่ีต่างกัน หัวหน้างานต้องการให้
พนกังานทาํงานในสถานท่ีทาํงาน และทาํงานอยา่งเตม็ท่ีและเตม็เวลา ในขณะท่ีพ่อแม่ยอ่มตอ้งการ
ให้ลูกมีเวลาให้กบัตนเอง การขดัแยง้ในบทบาทเกิดข้ึนไดบ่้อยสําหรับการปฏิบติัหน้าท่ีในธุรกิจ
ครอบครัว การแกปั้ญหาบทบาทความขดัแยง้กนัน้ีทาํไดค่้อนขา้งยากในแต่ละทางเลือกของแต่ละ
บทบาท สําหรับธุรกิจครอบครัวมีวิธีการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ในบทบาท คือ การแยกแยะความ
เป็นครอบครัวออกจากธุรกิจครอบครัว เม่ือผูป้ระกอบการต้องตัดสินใจเก่ียวกับกิจการ การ
ตดัสินใจตอ้งอยู่บนพื้นฐานความตอ้งการทางธุรกิจ เม่ือผูป้ระกอบการตอ้งตดัสินจากมุมมอง
ครอบครัว ให้ผูป้ระกอบการตดัสินโดยมีมุมมองท่ีว่าพนักงานทุกคนคือส่วนหน่ึงของครอบครัว 
สอดคลอ้งกบัตวัอยา่งในงานของแนนซ่ี (Nancy, 2000) ท่ียกตวัอยา่งว่า ถา้สมาชิกในครอบครัว
สามารถลางานเพ่ือไปงานรับปริญญาลูกได ้พนกังานรายอ่ืนๆกส็มควรทาํไดเ้ช่นเดียวกนั 

  เม่ือกิจการครอบครัวดาํเนินไปไดร้ะยะหน่ึง ผูป้ระกอบการจะตระหนกัถึงผูด้าํเนิน
กิจการต่อ ผูป้ระกอบการจะเร่ิมเขา้สู่ประเด็นเร่ืองการสืบทอดกิจการ การสืบทอดกิจการเป็น
กระบวนการโอนถ่ายกิจการจากรุ่นสู่รุ่น (Intergenerational Transition) กิจการส่วนใหญ่ท่ีขาดการ
วางแผนในการสืบทอดกิจการ จะประสบปัญหา และตอ้งปิดกิจการไปในรุ่นแรกของการสืบทอด
กิจการ โดยเฉพาะถา้ผูริ้เร่ิมกิจการป่วยหนัก หรือมีเหตุท่ีทาํให้ไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อได ้ผูท่ี้
เขา้มารับช่วงในครอบครัวจาํเป็นจะตอ้งมีความพร้อม ความน่าเช่ือถือในการดาํเนินกิจการ รู้ขอ้มูล
ข่าวสารและการพฒันาทักษะหลายด้าน ท่ีจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจอย่างรวดเร็ว ดังนั้ นการ
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ปราศจากแผนการสืบทอดรับช่วงกิจการ จะเกิดความขดัแยง้ในครอบครัว ทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
การดาํเนินการดา้นต่างๆทั้งภายในและภายนอกกิจการ เป็นเหตุใหกิ้จการตอ้งลม้เลิกในท่ีสุด 

  งานวิจยัของโจเซฟและมาลิซา (Joseph and Melissa, 2003) พบวา่ หน่ึงในสามของ
กิจการครอบครัวเท่านั้นท่ีอยู่รอดในการดาํเนินงานของรุ่นแรก สาเหตุหลกัคือ ผูบ้ริหารกิจการ
ครอบครัวไม่เขา้ใจระบบกิจการครอบครัว มีการดาํเนินกิจการท่ีเป็นระบบมากเกินไป และพบว่า
ระยะเวลาเฉล่ียของผูด้าํเนินกิจการครอบครัวท่ีเขา้ใจเอกลกัษณ์กิจการครอบครัวจะมีระยะเวลา
ธุรกิจเฉล่ีย 17 ปี ในขณะท่ีระยะเวลาธุรกิจเฉล่ียของกิจการของผูท่ี้ดาํเนินกิจการทัว่ไปอยูเ่พียงแค่ 8 

ปี เท่านั้น 

  กิบบ ์ (Gibb, 1992) กล่าวถึงวิธีการหน่ึงในกระบวนการสืบทอดกิจการคือ การ
สร้างการส่ือสารในครอบครัว เช่น การกาํหนดให้มีการประชุมในครอบครัว การประชุมน้ีควร
ประกอบไปดว้ยสมาชิกในครอบครัวระดบัต่างๆท่ีมีความสนใจในกิจการ (Family Council) เช่น คู่
สามีภรรยา พี่น้อง หรือลูกหลาน จุดมุ่งหมายของการประชุมคือ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศการดาํเนินธุรกิจ การประชุมจะมุ่งสนทนากนัในเร่ืองท่ีสร้าง
ความสมัพนัธ์กนั ความคาดหวงัในความรับผดิชอบของแต่ละบุคคล ขอ้ตกลงต่างๆ หนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของแต่ละบุคคล โดยเน้ือหาการประชุมน้ีอาจพฒันาไปสู่ประเด็นในการประชุมหรือมติ
อยา่งเป็นทางการในการประชุมของผูบ้ริหาร จนเกิดเป็นแผนการสืบทอดกิจการ (Succession Plan) 

ได ้ 

  สอดคลอ้งกบัเออเนสโต (Ernesto, 2004) กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการ
ประชุมในครอบครัวและการประชุมอยา่งเป็นทางการคือ การประชุมระหว่างครอบครัวจะเนน้ไปท่ี
การรักษาความสมัพนัธ์ในครอบครัว ในขณะท่ีการประชุมอยา่งเป็นทางการของผูบ้ริหารกิจการ จะ
มุ่งเนน้ท่ีผลประโยชน์ของการดาํเนินธุรกิจ โดยไม่มองถึงความสมัพนัธ์ในครอบครัว 
  ฟูเลยแ์ละโพเวลล ์ (Foley and Powell, 1997) กล่าวถึงสถานการณ์หน่ึงท่ีเป็นไป
ไดม้ากในธุรกิจครอบครัวปัจจุบนัคือ ธุรกิจครอบครัวท่ีเกิดข้ึนจากคู่สามีภรรยาร่วมลงทุนดาํเนิน
กิจการ ผูป้ระกอบการควรตระหนกัถึงอตัราการหยา่ร้างในปัจจุบนั ซ่ึงอาจทาํใหธุ้รกิจเกิดปัญหาได ้

เม่ือเกิดปัญหาภายในครอบครัว หรือสถานการณ์ท่ีสามีภรรยามีปัญหากนั เป็นไปไดย้ากท่ีธุรกิจจะ
ดําเนินต่อไปได้ ดังนั้ นการดําเนินกิจการท่ีเร่ิมต้นด้วยคู่สามีภรรยา จึงควรแบ่งหน้าท่ีความ
รับผดิชอบกนัอยา่งชดัเจน ขอบข่ายการทาํงาน แบ่งแยกเร่ืองงานและครอบครัว อาจมีผูป้รึกษาจาก
ภายนอกมาช่วยจดัการปัญหา หรือกาํหนดวิธีการในการจดัการเม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้ 
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 3.5.2. กิจการร่วมหุน้ (Entrepreneurial Teams) 

  กิจการร่วมหุน้เป็นกิจการอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของผูป้ระกอบการขนาด
ยอ่มรายใหม่ ในกิจการอาจประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบการกบัหุน้ส่วนเพียง 2 ถึง 3 ราย หุ้นส่วน
หรือผูป้ระกอบการเหล่าน้ีมาจากบุคคลท่ีเคยทาํงานร่วมกนัมาก่อน หรือเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์
กัน เก่ียวโยงกันทางด้านเครือญาติหรือเพื่อนฝูง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้ นท่ีจะมาจากการไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติหรือเครือข่ายธุรกิจมาก่อน 

  การสาํรวจของโฮเวิดและคณะ (Howard et al., 2004) ในงาน Panel Study of 

Entrepreneurial Dynamic พบวา่ กิจการขนาดยอ่มมีการเร่ิมกิจการจากบุคคลเพียงคนเดียวร้อยละ 48 

ในขณะท่ีกิจการขนาดย่อมท่ีมีการเร่ิมตน้กิจการโดยบุคคลมากกว่า 2 คนข้ึนไป ถึงร้อยละ 52 

สอดคลอ้งกบัการสาํรวจของ (Panel Study Entrepreneurial Dynamics: Psed) ของมหาวิทยาลยัมิซิ
แกน (Michigan) ท่ีพบว่าร้อยละ 53 ของผูป้ระกอบการร่วมหุน้เป็นสามีภรรยาหรือผูร่้วมงานกนัมา
ก่อน มีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ท่ีกลุ่มผูร่้วมหุน้จะไม่ความเก่ียวขอ้งกนั 

  กิจการท่ีเร่ิมตน้มาจากกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะมีการร่วมมือกนัทางกิจการอยา่งเหนียว
แน่น เป็นจุดแขง็ของกิจการ กิจการลกัษณะน้ีมีพื้นฐานมาจากความรู้ ความเขา้ใจ และความเช่ือใจ
กันและกัน  การร่วมมือกันทางธุรกิจเช่นน้ีจะทําให้เ กิดความยืดหยุ่นทางการเงินระหว่าง
ผูป้ระกอบการอีกด้วย ความเช่ือใจทางด้านการเงินระหว่างผูร่้วมทุนท่ีมีความสัมพนัธ์กัน จะมี
มากกวา่หุน้ส่วนท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กนัเลย ทาํใหก้ารเร่ิมตน้ของกิจการเป็นไปไดง่้าย 
  สเตซี (Stacy, 2005) พบว่า ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรระวงัในการร่วมหุ้นคือ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างหุ้นส่วน หุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัน้อยมีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหามากกว่า
และบ่อยกว่า เช่นเดียวกบังานของเพก (Paige, 2005) ท่ีพบว่าหุน้ส่วนในกิจการท่ีมาจากคนละท่ีกนั 

ลงทุนดว้ยจาํนวนท่ีต่างกนั และเวลาการทาํงานไม่เท่ากนั ยอ่มตอ้งการผลตอบแทนท่ีต่างกนั ปัญหา
ความเสมอภาคน้ีต้องการการจัดการท่ีเป็นธรรมสําหรับทุกฝ่าย  ตั้ งแต่ตอนต้นของธุรกิจ 
ผูป้ระกอบการอาจใชก้ารจาํลองสถานการณ์ และหาวิธีการแกไ้ขในลกัษณะท่ีดีและเลวร้ายท่ีสุด
ข้ึนมา โรเบิร์ต (Robert, 2004) กล่าวถึงวิธีการแกไ้ขโดยการประชุมหรือลงมติตดัสินใจโดยการ
จาํลองสถานการณ์ว่า ควรกล่าวถึงการแกปั้ญหาหรือจดัการกบัปัญหาอย่างไร เพื่อเป็นแนวทาง
ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาจริง เน่ืองจากการดาํเนินกิจการลกัษณะน้ี มีโอกาสท่ีจะตอ้งพบกบัความขดัแยง้
ระหวา่งผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ของหุน้ส่วนสูง  
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  ดงันั้นรูปแบบวิธีการจดัการเพื่อหาทางเลือกใหก้บัหุน้ส่วนจึงสาํคญัต่อการอยูร่อด
ของกิจการ ผูป้ระกอบการอาจใชก้ารร่างกฎระเบียบ การแบ่งการทาํงานท่ีชดัเจน เพื่อลดขอ้ขดัแยง้น้ี
ได ้เช่น การแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การกาํหนดขอบเขตอาํนาจระหว่างงานและความสัมพนัธ์ 
การมีท่ีปรึกษาภายนอก ตลอดจนการวางแผนล่วงหนา้เม่ือกิจการจาํเป็นตอ้งแยกหรือยติุไป เป็นตน้ 

 3.5.3 กิจการผูป้ระกอบการหญิง (Women Entrepreneur in Small Business)  

  ผูป้ระกอบการหญิงเป็นหน่ึงในกลุ่มของผูป้ระกอบการท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีสูง
มากในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มท่ีเป็นผูป้ระกอบการหญิงมีมากกว่าร้อยละ 50 และมี
อตัราการเติบโตถึงร้อยละ 17 ระหว่างปี ค.ศ.1997 ถึง ปีค.ศ.2004 ในขณะท่ีอตัราการเติบโตของ
ผูป้ระกอบการโดยรวมอยูท่ี่ร้อยละ 9 เท่านั้น (Women’s Business Research, 2004) 

  อตัราการเติบโตน้ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ในอดีตส่วนใหญ่บุคลากรหญิงมกัจะไดรั้บมอบหมายทาํงานดา้นเอกสารหรือเป็นผูช่้วย
ผูป้ระกอบการ พนักงานขาย หรือฝ่ายบุคคล แต่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการหญิงมีอยู่ทัว่ไปแทบไม่
ต่างกบัผูป้ระกอบการชาย สาเหตุท่ีผลกัดนัใหผู้ห้ญิงหนัมาเป็นผูป้ระกอบการในปัจจุบนั เป็นเพราะ
ปัจจัยทางสังคมท่ีเปิดกว้างข้ึนและปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู ้หญิงหันมาเป็น
ผูป้ระกอบการ สังเกตไดจ้ากเครือข่ายทางสังคม การเขา้ถึงแหล่งทุน การนาํเสนอขอ้มูล คาํแนะนาํ
จากแหล่งต่างๆ ลว้นเป็นตวัส่งเสริมให้ผูห้ญิงหันมาเป็นผูป้ระกอบการกนัมากข้ึน อีกปัจจยัหน่ึงท่ี
เป็นส่ิงสาํคญัคือ อตัราการเจริญเติบโตของประชากรหญิงท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในเอเชีย ทาํใหมี้
ผูป้ระกอบการหญิงสูงข้ึนในแต่ละพื้นท่ีเช่น ผูป้ระกอบการหญิงในประเทศสเปนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 
ในเอเชียเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 และ ในอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 (US: SBA, 2005) 

  อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการหญิงยงัคงมีส่ิงท่ีจะตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษใน
การเป็นผูป้ระกอบการ เช่น มุมมองการแบ่งแยกเพศสําหรับบางกลุ่ม ถึงแมปั้จจุบนัจะพบไม่มาก
ทางสังคม มุมมองเช่นน้ีสามารถพัฒนาจนเกิดเป็นปัญหาด้านเครือข่ายของกลุ่มคนได้ เช่น 

ผูป้ระกอบการชายผิวขาวกบัผูป้ระกอบการหญิงผิวสีในบางประเทศ หรือมุมมองน้ีอาจเกิดจาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัว งานอดิเรก กีฬา หนา้ท่ีการงาน สงัคม ดงันั้นปัญหามุมมองดา้นการ
แบ่งแยกเพศจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดส้าํหรับผูป้ระกอบการหญิง ผูป้ระกอบการหญิงควรตะหนกั
ถึงเร่ืองการแบ่งกลุ่มในบางสงัคมธุรกิจ 
  อลิเซีย (Alicia, 2002) กล่าวถึงปัญหาสาํหรับผูป้ระกอบการหญิงอีกประการหน่ึง
คือ การไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างทางดา้นการเงิน เช่น ความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงแหล่งทุน 

โอกาสในการทําสัญญาต่างๆ  บริษัทสํารวจข้อมูลทางการเงินของผู ้ประกอบการพบว่า 



54 

 

ผูป้ระกอบการหญิงจะถูกปฏิเสธเง่ือนไขการกูเ้งินเป็น 2 เท่า ของผูป้ระกอบการชาย ทั้งๆท่ีขอ้มูล 
หลกัฐานเอกสารทางการเงินท่ีใชใ้นการยื่นไม่ต่างกนั เช่นเดียวกบัผลสาํรวจในเอเชีย ท่ีพบว่ากลุ่ม
ผูป้ระกอบการหญิงจะถูกคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สูงกว่าผูป้ระกอบการชาย ทั้งๆท่ีเป็นกลุ่มกิจการ
เดียวกนั 

 

  ตวัอยา่งเช่น อิเลน มาร์ติน (Elaine Martin) เปิดดาํเนินธุรกิจก่อสร้างในปี ค.ศ.1985 

หลงัจากท่ีมาร์ตินและสามีไดสู้ญเสียกิจการฟาร์มของครอบครัว เน่ืองจากราคาพืชผลตกตํ่า รายได้
ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย มาร์ตินไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัการก่อสร้างและไม่เคยทาํงานดา้นการ
ก่อสร้างมาก่อน นอกจากการสร้างร้ัวในฟาร์มเท่านั้น มาร์ตินเร่ิมดาํเนินธุรกิจก่อสร้างจากการรับ
สร้างร้ัว โดยยมืเงินจากพี่สะใภจ้าํนวน 25,000 ดอลลาร์ เพื่อก่อตั้งบริษทั 

  ในสามปีแรกมาร์ตินพบกับความยุ่งยากมากมาย  บริษัทมีรายรับแค่ 13,000 

ดอลลาร์ ในปีแรก เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เช่ือว่า ผูห้ญิงไม่มีความรู้เก่ียวกบัการก่อสร้าง และไม่
เช่ือในการดาํเนินงาน มาร์ตินร้องขอโอกาสในการทาํงาน ทาํงานทั้งกลางวนัและกลางคืน ในปีท่ี
สองธุรกิจมีรายรับ 20,000 ดอลลาร์ มาร์ตินเร่ิมไดง้านจากลูกคา้เก่า รวมถึงงานเก่ียวกบัการขนส่ง 
ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการหญิง ทาํให้มาร์ตินสามารถหาผลประโยชน์พิเศษจากการรับเหมา
ก่อสร้างงานสาํหรับผูห้ญิง อยา่งไรก็ตามเร่ืองความน่าเช่ือถือในตวัผูป้ระกอบการหญิงในการเป็น
เจา้ของธุรกิจก็ยงัคงมีปัญหาสําหรับมาร์ติน โดยมาร์ตินมกัจะถูกเจา้หน้าท่ีปฏิเสธการออกแบบ
เพราะไม่เช่ือว่า มาร์ตินเป็นเจา้ของธุรกิจจริง จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1987 บริษทัของมาร์ตินเป็นหน้ี
จาํนวนมากกวา่ 50,000 ดอลลาร์ เป็นสถานการณ์ท่ีเสียงต่อการถูกธนาคารยดึ ในปีค.ศ.1988 มาร์ติน
จึงปรับโครงสร้างองคก์ร และก่อตั้งบริษทัรักษาความปลอดภยั ในปีเดียวกนัมาร์ตินไดถ้อนตวัออก
จากบริษทั เดิมหลงัจากนั้น1 ปี กิจการใหม่เร่ิมมีกาํไร มาร์ตินซ้ือบริษทัเดิมคืนและก่อตั้งบริษทัใหม่
ท่ีทาํเงินได ้ 1.2 ลา้นดอลลาร์ ในปี ค.ศ.1996 จนกระทัง่ในปี ค.ศ.2002 มาร์ตินสามารถทาํกาํไรได้
มากกว่า 3 ลา้นดอลลาร์ นบัไดว้่ามาร์ตินคือ ตน้แบบผูป้ระกอบการหญิงธุรกิจขนาดยอ่มท่ีประสบ
ผลสาํเร็จรายหน่ึง 
  ปัญหามุมมองสําหรับผูป้ระกอบการหญิงเกิดข้ึนได้เสมอในทุกวงการธุรกิจ 
ผูป้ระกอบการสามารถใชแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้2 แนวทาง คือ การจดัตั้งองคก์รหรือกลุ่ม
สตรี เพ่ือเรียกร้อง ให้ความช่วยเหลือกันในวงการธุรกิจ กลุ่มหรือองค์กรเหล่าน้ีจะทาํหน้าท่ี
เรียกร้องภาคเอกชน ตลอดถึงภาครัฐบาลในการให้ความเป็นธรรมและให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการหญิง ในเร่ืองท่ีเห็นว่าไม่ยุติธรรม เช่น โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ความเท่า
เทียมกนัในสิทธิต่างๆ ฮาวรอยด์ (Howroyd, 2002) กล่าวว่า จากการร่วมมือกนัสามารถพฒันาให้
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เกิดเป็นมาตรฐานหรือการรับรองข้ึนมาได ้เช่น ใบรับรอง (Certification) ของหน่วยงานหรือองคก์ร
ต่างๆ จะทาํให้เกิดการยอมในวงสังคมได ้ถึงแมว้่าใบรับรองไม่สามารถใชไ้ดผ้ลในทุกกรณี แต่ก็
สามารถใชเ้ป็นใบเบิกทางในการรับรองคุณภาพของผูป้ระกอบการหญิง ในการเขา้ถึงโอกาสและ
เครือข่ายของผูป้ระกอบการทั้งหลาย อีกวิธีการหน่ึงซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานในการดาํเนินการ
กิจการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คือการสร้างเครือข่ายทางสงัคม เครือข่ายทางสังคมของผูป้ระกอบการหญิง
จะช่วยสร้างการต่อรองในทางธุรกิจ องคก์รการคา้ สมาคม หอการคา้ และกลุ่มต่างๆ ผูป้ระกอบการ
หญิงสามารถประยกุตใ์ชท้ั้ง 2 แนวทางในการดาํเนินธุรกิจได ้

 3.5.4 กิจการอาชีพเสริม (Second Career Entrepreneurs)  

  ผูป้ระกอบการอาชีพเสริมมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการ
เป็นคร้ังคราวท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แกนกาแรมและอเลก็ซ์ (Gangaram and Alex, 2003) กล่าวว่า 
ผูป้ระกอบการอาชีพเสริมเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพหลกัอยู่แลว้ หรือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ี
เป็นผูเ้กษียณอายกุารทาํงานแลว้หันมาเป็นผูป้ระกอบการ (Late Career Entrepreneurs) กลุ่มคน
เหล่าน้ีมองหาช่องทางในการประกอบกิจการ มีการวางแผนทาํธุรกิจขณะเวลาทาํงานหรือก่อนการ
เกษียณอาย ุกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งพบกบัการเปล่ียนแปลงในการกา้วเขา้สู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
มีหลายส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งเตรียมตวัสาํหรับกลุ่มผูป้ระกอบการน้ี 

  โจชวั (Joshua, 2004) พบว่าภายใตก้ารรวมตวัของธุรกิจในปัจจุบนั ทาํใหเ้กิดการ
ลดขนาดธุรกิจ การรวมตวักนัขององคก์ร และการปิดกิจการทั้งหลาย หลายกิจการจาํเป็นตอ้งเสนอ
เง่ือนไขในการออกจากงาน ใหก้บัพนกังานประจาํหลายราย พนกังานจึงตอ้งพบกบัทางเลือกในการ
เกษียณอายุการทาํงานก่อนเวลาปกติ (50 – 60 ปี) ทางเลือกการตดัสินใจของกลุ่มคนเหล่าน้ีข้ึนอยู่
กบั ระดบัความมัง่คัง่ของการประกอบอาชีพ (Individual level of wealth) เงินเกษียณ เงินออม 

สุขภาพ ประสบการณ์ทาํงาน ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น บุคคลท่ีตดัสินใจหันมาประกอบ
อาชีพอิสระ เป็นผูป้ระกอบการอาชีพเสริมจะตอ้งพบกบั 3 ส่ิงสาํคญัในการเป็นลูกจา้งตนเองหรือ
ผูป้ระกอบการคือ การปรับตวัเขา้สู่ชีวิตของการเป็นผูป้ระกอบการ การสร้างความมัน่ใจในตนเอง 
และระบบการจดัการการเงินในการดาํเนินธุรกิจ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตของการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Life) กลุ่ม
ผูป้ระกอบการท่ีเคยทาํงานประจาํในบริษทัจะคุน้เคยกบัรูปแบบการทาํงานเพ่ือองคก์ร เม่ือหันมา
เป็นผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการจะพบกบัรูปแบบการทาํงานแต่ละวนัท่ีแตกต่างกนัออกไป แมว้่า
บุคคลเหล่าน้ีจะเคยเป็นผูจ้ดัการมาก่อนแลว้กต็าม ระบบความคิด มุมมองหรือการจดัการต่างๆกต็อ้ง
ปรับปรุงให้เขา้กบัการเป็นผูป้ระกอบการ สําหรับผูป้ระกอบการ การทาํส่ิงต่างๆเพื่อตวัเองหรือ
กิจการของตวัเอง จะมีรูปแบบการจดัการ การวางแผนส่วนต่างๆทั้งหมดเพื่อให้ประสบผลสาํเร็จ 
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ผูป้ระกอบการตอ้งมีการวางแผน บริหารจดัการเร่ืองต่างๆดว้ยวิธีทางของตนเองทั้งหมด ส่ิงเหล่าน้ี
ทา้ทายสาํหรับทุกคนท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ และจาํเป็นอยา่งยิ่งในการปรับตวัของพนกังานผูท่ี้จะ
หนัมาเป็นผูป้ระกอบการ ผูท่ี้หวงัวา่จะสร้างมาตรฐานชีวิตใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

 กุญแจสาํคญัของการหันมาเป็นผูป้ระกอบการอีกหน่ึงอยา่งคือ การไดรั้บคาํแนะนาํจากผู ้
ท่ี มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจนั้ นๆ  เ ช่น  ปรึกษา  หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ผูป้ระกอบการ แอนเดรีย (Andrea, 2003) พบวา่ ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการอาชีพเสริมควรตระหนกัคือ การ
สูญเสียความมัน่ใจ (Loss of Confidence) การเป็นผูป้ระกอบการท่ีเคยทาํงานในตาํแหน่งท่ีสูงใน
บริษทัใหญ่ ตอ้งปรับตวัมากในการมาเป็นผูป้ระกอบการเร่ืองความมัน่ใจของผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีตอ้งอาศยัมุมมองหรือหลกัจิตวิทยาแต่ละบุคคล พลงัและการมองโลกในแง่ดีจึงจาํเป็นอยา่งมาก 

โดยท่ีสังคมก็มีส่วนช่วยผลกัดนัเช่นกนั เช่น ผูท่ี้เคยทาํงานเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่คนอ่ืน เม่ือหนัมาเป็น
ผูป้ระกอบการแลว้ คนในสังคมก็พากนัรู้จกั เกิดความเช่ือมัน่ในกิจการ และเกิดการผลกัดนัให้
เจา้ของกิจการรายใหม่ประสบผลสาํเร็จในธุรกิจท่ีทาํได ้แต่สาํหรับผูท่ี้เคยเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงแต่
หนัมาเป็นผูป้ระกอบการ การทาํงานผิดพลาดเพียงเลก็นอ้ยในทางสังคม อาจทาํให้ขาดความมัน่ใจ
ในการเป็นผูป้ระกอบการไดเ้ลย 
 แอนเดรีย (Andrea, 2003) กล่าววา่ ระบบการจดัการการเงินในการดาํเนินธุรกิจ (Personal 

Finance) เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูป้ระกอบการอาชีพเสริม ปกติพนกังานท่ีเกษียณจะไดรั้บเงินกอ้น 

(Lump-Sum Finance) จากการออกจากงานประจาํ เงินบาํเหน็จหรือเงินท่ีสะสมไวใ้นกองทุนต่างๆ 

กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะนาํเงินจาํนวนน้ีมาเปิดกิจการ ส่ิงท่ีตอ้งระวงัคือ ผูป้ระกอบการอาชีพเสริมราย
ใหม่จะมองวา่เป็นเงินกอ้นท่ีไดรั้บมา เป็นเงินจาํนวนมากท่ีไดม้าอยา่งรวดเร็ว มกัจะใชใ้นการลงทุน
ระยะสั้นท่ีไดก้าํไรค่อนขา้งเร็ว ไม่คาํนึงถึงระยะยาว ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ เงินจาํนวนมากท่ีมีอยูใ่นมือ
จะถูกใชจ่้ายไปอย่างรวดเร็ว ผูป้ระกอบการอาชีพเสริมรายใหม่ลืมตระหนกัถึงการลงทุนในธุรกิจ 
การใชจ่้ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงันั้นการลงทุนควรตระหนกัใหดี้ว่า รูปแบบลงทุนอยา่งไร
จะทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนกลบัมาเช่นใด ระยะเวลาการดาํเนินกิจการ การรักษากิจการ ผูป้ระกอบการ
อาชีพรายใหม่จึงควรเร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยการจดัทาํแผนธุรกิจ จดัหาแหล่งเงินทุนและท่ีปรึกษาจาก
ภายนอก อาจจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวท่ีมีความจริงใจต่อกนัจะช่วยในการดาํเนินธุรกิจได ้
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3.6  สรุป 

 บุคลิกและความสามารถของผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจขนาดย่อม เป็นแนวความคิดของ
ผู ้ประกอบการท่ีประสบผลสําเ ร็จมาก่อน  ท่ีไม่สามารถอธิบายครอบคลุมทุกลักษณะได ้

ผูป้ระกอบการตอ้งใชท้กัษะ ความสามารถ การประยุกตใ์ชค้วามรู้ต่างๆร่วมกนั เน้ือหาในบทน้ีจึง
เป็นแนวความคิดเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย บุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีตั้งแต่สมยัก่อนจนถึง
ปัจจุบนั ทกัษะความสามารถในการดาํเนินธุรกิจในแต่ละด้านของผูป้ระกอบการ ลกัษณะการ
ประกอบอาชีพของ ผูป้ระกอบการท่ีถูกแบ่งออกเป็นแต่ละประเภท รวมถึงรูปแบบของธุรกิจขนาด
ยอ่ม เพื่อให้เห็นภาพรวมของผูป้ระกอบการลกัษณะต่างๆ แต่ไม่ใช่ว่าผูป้ระกอบการตอ้งอยู่ในแต่
ละประเภทเสมอ ผูป้ระกอบการแต่ละรายมีประสบการณ์ต่างกนัและมีแนวความคิดท่ีไม่เหมือนกนั 

อย่างไรก็ตามสําหรับผูป้ระกอบการท่ีประสบผลสําเร็จจาํนวนมากนั้น ยงัคงมีบางอย่างท่ีเป็น
องคป์ระกอบเหมือนกนัและส่ิงเหล่าน้ีเองลว้นเป็นตวัผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการกา้วไปสู่ความสาํเร็จ
ไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 3 

 

 1. บุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการมีก่ีประเภท แตกต่างกนัอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 
 2. ทาํไมผูป้ระกอบการจึงตอ้งศึกษาบุคลิกภาพในรูปแบบต่างๆของผูป้ระกอบการ 
 3. ผูท่ี้มีความรู้เฉพาะดา้นแต่ขาดทกัษะทางธุรกิจขั้นพื้นฐานมีโอกาสประสบความสาํเร็จ
ไดห้รือไม่ เพราะอะไร 
 4. การเร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยความเป็นมืออาชีพมีขอ้ดีอยา่งไร 
 5. อธิบายถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของลกัษณะการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการ
ประเภทต่างๆ 

 6. กิจการครอบครัวแตกต่างจากกิจการร่วมหุน้อยา่งไร 
 7. ส่ิงท่ีทา้ทายสาํหรับผูป้ระกอบการหญิงคืออะไร และมีวิธีการจดัการอยา่งไร 
 8. ทาํไมผูป้ระกอบการอาชีพเสริมจึงมีอยูใ่นชุมชนจาํนวนมาก 

 9. จงยกตวัอยา่งผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มของไทย ท่ีประสบความสาํเร็จและ
อธิบายถึงบุคลิกลกัษณะและความสามารถของผูป้ระกอบการเหล่านั้น
 

 



 

บทที ่ 4 

ความคดิริเร่ิม โอกาสและความเป็นไปได้ในธุรกจิขนาดย่อม 

(Creativity Opportunity and Feasibility) 

 

 ผูป้ระกอบการคงเคยตั้งคาํถามกบัตวัเอง เวลาท่ีเห็นสินคา้หรือบริการตามทอ้งตลาด หรือ
เวลาท่ีไดย้ินโฆษณาตาม โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือต่างๆ ว่าทาํไมผูป้ระกอบการไม่ดาํเนินกิจการเก่ียวกบั
สินคา้หรือบริการเหล่าน้ี ทั้งๆท่ีตวัผูป้ระกอบการก็มีศกัยภาพในการดาํเนินกิจการเหล่าน้ีได ้คาํถาม
ลกัษณะน้ีถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของความคิดในการดาํเนินธุรกิจขนาดย่อม ความคิดท่ีจะนาํไปสู่การ
เร่ิมตน้ประกอบธุรกิจหรือการเป็นผูป้ระกอบการสามารถหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆรอบตวัท่ี
ผูป้ระกอบการดาํเนินชีวิตอยูทุ่กวนั (Source of Ideas) ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหรือไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจก็ตาม ดงันั้นทุกคนจึงสามารถเร่ิมดาํเนินกิจการไดโ้ดยอาศยัส่ิงท่ีมีอยูร่อบตวัเป็น
ตวัสร้างความคิดริเร่ิมในการเร่ิมตน้กิจการ ผูป้ระกอบการรายใหม่จึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้ทุนมาก มี
ความรู้พิเศษ มีอาํนาจ มีขอ้มูลพิเศษหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัเสมอไป 

 คาตซ์ (Katz, 1997) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการสามารถเรียนรู้ในการให้ความสาํคญักบัส่ิง
ต่างๆรอบตวั เพื่อสํารวจว่า ผูบ้ริโภคกาํลงัตอ้งการอะไร การคน้หาหรือสังเกตส่ิงต่างๆรอบตวั 
เพื่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมและโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ เรียกว่า การรับรู้ถึงโอกาส (Opportunity 

Recognition) พฤติกรรมการรับรู้โอกาสหรือการหาโอกาสทางธุรกิจเป็นพื้นฐานพฤติกรรมท่ีสาํคญั
สาํหรับผูป้ระกอบการ (Basic Entrepreneurial Behavior) ท่ีประสบผลสาํเร็จทั้งหลาย 
 เช่นเดียวกับ เคอร์เซอร์ (Kirzer, 1985) ท่ีกล่าวว่า ผูป้ระกอบการรายใหม่จะมี
ความสามารถพิเศษในการหาความคิดริเร่ิมดาํเนินธุรกิจใหม่ดว้ยตนเอง สงัเกตไดจ้ากบุคลิกลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการท่ีเรียกว่า การต่ืนตวัทางธุรกิจ (Entrepreneurial Alertness) ผูป้ระกอบการท่ีมีการ
ต่ืนตวัทางธุรกิจจะมีความสามารถในการสังเกต มีทกัษะการคิดและการหาโอกาสทางธุรกิจจาก
ความตอ้งการดาํเนินธุรกิจ กากลิโอ (Gaglio and Katz, 2001) กล่าวว่า แรงกระตุน้สามารถทาํใหเ้กิด
ความคิดสร้างสรรคท์างธุรกิจได ้เช่น ถา้ผูป้ระกอบการร้านอาหารรายหน่ึงสงัเกตเห็นว่า เมนูท่ีขายดี
ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ ผูป้ระกอบการรายนั้นจะหาซ้ือวตัถุดิบเพื่อสุขภาพ นาํมาเป็น
ส่วนประกอบอาหารและเพิ่มเติมเมนูใหม่ เพื่อเอาใจลูกคา้ ในการดึงดูดลูกคา้ปัจจุบนัและยงัทาํให้
ไดลู้กคา้รายใหม่มากข้ึนดว้ย 
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 ตวัอยา่งเช่น เดฟ (Dave Kapell) มือกีตา้ร์และนกัแต่งเพลงอิสระ วงดนตรีของเดฟไดรั้บ
ความนิยมมากในประเทศ แต่เดฟก็ยงัทาํงานประจาํ มีหนา้ท่ีเป็นเสมียนและคนขบัรถ เดฟมีปัญหา
เร่ืองเวลาการทาํงานเสมอ โดยเอาเวลาทาํงานไปเขียนเพลงจนถูกพกังาน เม่ือถูกพกังานเดฟจึงเร่ิม
แต่งเพลงอยา่งจริงจงั โดยมีเดวิด (David Bowie) เพื่อนร่วมห้องเป็นผูส้นบัสนุน วนัหน่ึงขณะแต่ง
เพลง เพื่อนร่วมหอ้งถือแผน่แม่เหลก็ท่ีเป็นของแถมมาใหเ้ดฟ เดฟจึงเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ทาํแผน่แม่เหลก็รูปเคร่ืองดนตรีข้ึนมา 
 เดฟเก็บแผน่แม่เหลก็ท่ีวางกระจายอยูต่ามพ้ืนมาดดัแปลง เกิดเป็นความคิดสร้างสรรคใ์น
การเร่ิมตน้ธุรกิจ โดยจะตั้งใจทาํส่ิงน้ีเพื่อหารายได ้เร่ิมทาํคร้ังแรก 100 ชุด และนาํออกขาย ปรากฏ
ว่าหมดภายในสามชัว่โมง ปี ค.ศ. 1993 เดฟไดมี้โอกาสแสดงผลงานในงานมหกรรมสินคา้ และได้
เรียนรู้ในการเป็นผูค้า้ปลีก และการบรรจุภณัฑจ์าก แพมโจน (Pam Jone) ผูจ้ดัการพิพิธภณัฑสิ์นคา้
ท่ีระลึกในทอ้งถ่ิน แพมไดเ้สนอเคล็ดลบัการพฒันาบรรจุภณัฑข์องสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ สาํหรับร้านขายของท่ีระลึกในพิพิธภณัฑ ์ 

 เดฟจึงตดัสินใจท่ีจะทาํการผลิตสินคา้รูปแบบใหม่ดว้ยตนเอง สินคา้รูปแบบใหม่ไม่ไดรั้บ
การตอบสนองมากนักในช่วงแรก แต่เดฟก็ทาํการสังเกตความตอ้งการของลูกคา้และ ทาํตน้แบบ
ใหม่ข้ึนจนประสบความสาํเร็จ ปัจจุบนัเดฟมีพนกังานในการผลิต การขาย การบริการ การควบคุม
สินคา้คงคลงัและการจดัส่งจาํนวนมาก แต่เดฟกไ็ม่หยดุท่ีจะมองหาสินคา้รูปแบบอ่ืน จนทาํใหเ้ดฟมี
ผลิตภณัฑแ์ผน่แม่เหลก็รูปแบบต่างๆมากกว่า 100 ผลิตภณัฑ ์ติดไดห้ลายพื้นผวิ รวมถึงแผน่สาํหรับ
ติดโลหะท่ียงัไม่มีผูผ้ลิต ในปี ค.ศ. 1998 อุปกรณ์ของเดฟมากกว่า 3 ลา้นชุด ไดถู้กขายสู่ตลาด จะ
เห็นไดว้่าการประสบผลสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจคร้ังน้ีของเดฟ เกิดจากความคิดริเร่ิม เม่ือเห็น
เพื่อนถือแผน่แม่เหลก็เขา้มา ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจเกิดข้ึนไดใ้นหลายสถานการณ์ เพียงผูป้ระกอบ
มีความคิดริเร่ิมและนาํไปปฏิบติั เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึง แนวทางความคิดริเร่ิมและการประเมิน
โอกาส ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจขนากยอ่ม ประกอบดว้ยเน้ือหา แหล่งท่ีมาของความคิด
ริเร่ิมทางธุรกิจ การประเมินความเป็นไปไดก้ารพฒันาความคิดริเร่ิม และความเป็นไปไดใ้นการ
ดาํเนินธุรกิจการใหค้วามสนใจกบัส่ิงต่างๆรอบตวั 
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4.1  แหล่งความคดิริเร่ิมทางธุรกจิ (Business Idea Sources) 

 ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจ (Business Idea) เร่ิมตน้ไดจ้ากหลายแหล่ง ผูป้ระกอบการรายหน่ึง
อาจตดัสินใจเร่ิมตน้ธุรกิจ ดว้ยการสํารวจตลาดท่ีมีอยู่แลว้ในทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการอีกรายอาจ
เร่ิมตน้ดว้ยความรู้พื้นฐานท่ีมีอยู่ เช่น ทกัษะและความรู้ท่ีไดรั้บจากสถานศึกษาหรือประสบการณ์
การทาํงาน หรือแมแ้ต่ความสนใจส่วนตวัของผูป้ระกอบการ ท่ีสามารถทาํให้เกิดความคิดริเร่ิมทาง
ธุรกิจ 
 จากงานวิจยัของฮิลและซิง (Hills and Singh, 2004) ทาํการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างจาก
ผูป้ระกอบการ 480 ราย พบว่า ส่ิงท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการเร่ิมดาํเนินธุรกิจมีหลายสาเหตุ แบ่งเป็น
หวัขอ้ ดงัตารางท่ี 4.1  

 

ตารางท่ี  4.1  สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการเร่ิมตน้ทางธุรกิจ 
 

สาเหตุ ร้อยละ 
ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจ 37 

การตดัสินใจส่วนตวั 42 

ตวัอยา่งธุรกิจ 21 

ท่ีมา (Hills and Singh, 2004) 

 

 ความคิดริเร่ิมในการดาํเนินธุรกิจสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากองคป์ระกอบหลกั 7 องคป์ระกอบ 

คือ ประสบการณ์การทาํงาน กิจการท่ีมีในทอ้งตลาด งานอดิเรกหรือส่ิงท่ีน่าสนใจ การเกิดข้ึนโดย
บงัเอิญ ครอบครัวหรือเพื่อน ความชาํนาญและมีการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1.1 ประสบการณ์การทาํงาน (Work Experience) 

  ผูป้ระกอบการท่ีประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินกิจการหลายราย ผา่นการทาํงานใน
บริษทัใหญ่หลายปี มีการเก็บเก่ียวประสบการณ์ในการทาํงาน ผูป้ระกอบการอาจมีความคิดริเร่ิม
ทางธุรกิจเกิดข้ึนไดใ้นช่วงเวลานั้น เช่น จากงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากเพื่อนร่วมงาน จากความ
ตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้ ในขณะท่ีผูป้ระกอบการบางรายใช้การทาํงานและประสบการณ์การ
ทาํงานมาเป็นแนวคิด ให้เกิดความคิดริเร่ิมทางธุรกิจ สําหรับการประยุกต์ทาํส่ิงท่ีแตกต่างจาก
ทอ้งตลาด หรือแมก้ระทัง่ในบางคร้ังความคิดริเร่ิมทางธุรกิจก็เกิดข้ึนขณะท่ีผูป้ระกอบการกาํลงั
สบัสน หรือกาํลงัหาทางออกใหก้บัปัญหาความตอ้งการของลูกคา้กเ็ป็นได ้
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 ตวัอยา่งเช่น แอนนิตา (Anita Roddick) ผูป้ระกอบการร้านเสริมสวยรายหน่ึง เกิดความคิด
ริเร่ิมทางธุรกิจ ขณะท่ีกาํลงัพบกบัปัญหาดา้นรายจ่ายท่ีสูงในการซ้ือครีมนวดผมช่ือดงั แอนนิตาเกิด
ความคิดริเร่ิมในการผลิตครีมนวดผมคุณภาพดีและราคาประหยดัให้กบัลูกคา้ โดยใชส่้วนประสม
ธรรมชาติมาบรรจุใส่ขวดรีไซเคิล เพื่อเสนอต่อลูกคา้ได ้เม่ือนาํเสนอลูกคา้ปรากฏว่าไดผ้ลตอบรับ
เป็นอยา่งดี ปัจจุบนัแอนตินามีผลิตภณัฑถึ์ง 1,900 ชนิด มีสาขามากกว่า 50 ประเทศ ภายใตต้รา
สินคา้พีซีแอล (Body Shop International PCL) (Anita, 2005) 

 4.1.2 กิจการท่ีมีในทอ้งตลาด (Similar Business) 

  แมผู้ป้ระกอบการไม่มีประสบการณ์การทาํงานท่ีหลากหลาย หรือการทาํงานตาม
บริษัทขนาดใหญ่ แต่ผูป้ระกอบการก็มีโอกาสเห็นช่องทางการดาํเนินธุรกิจในตลาดได้ เช่น 

ความชอบส่วนตวัในสินคา้หรือบริการท่ีมีอยู่ในทอ้งตลาด การเรียนรู้ทิศทางของตลาดและการ
มองเห็นช่องทางการเติบโตของตลาดในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นโอกาสในการเร่ิมตน้ธุรกิจให้
ผูป้ระกอบการได ้ผูป้ระกอบการสามารถคิดต่อยอดจากส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ จากการท่ีไดเ้ห็นสินคา้หรือ
บริการในทอ้งตลาด เสมือนกับนักดนตรีท่ีคิดเน้ือเพลงออก เม่ือได้เดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ 

ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีไม่มีประสบการณ์การทาํงาน จึงสามารถหาความคิดริเร่ิมไดจ้ากส่ิงท่ีมีอยู่
แลว้ในทอ้งตลาด ตวัอยา่งเช่น อาร์ม่ี (Amy Nye Wolf) ผูก่้อตั้งร้าน AltiTUNES ร้านเพลงท่ีมีอยูต่าม
สนามบินทัว่ประเทศ อาร์ม่ีไดค้วามคิดริเร่ิมในการดาํเนินกิจการจากการไปเท่ียวท่ีลอนดอนระหวา่ง
ท่ีเป็นนกัเรียนแลว้เห็นตวัอยา่งในทอ้งตลาดเพียงเท่านั้น 

 4.1.3 งานอดิเรกหรือส่ิงท่ีสนใจ (Hobby or Personal Interest) 

  ไลเบอร์ (Lieber, 1998) กล่าววา่ ผูป้ระกอบการหลายรายเร่ิมตน้ช่องทางการดาํเนิน
ธุรกิจจากงานอดิเรกจนนาํไปสู่การประสบผลสําเร็จทางธุรกิจได ้เช่น เดวิดและทอม การ์ดเนอร์
(David and Tom Gardner) ผูก่้อตั้งกระดานวิเคราะห์หุน้ทางธุรกิจ (Motley Fools) บุคคลทั้งสองได้
ความคิดริเร่ิมจากการเล่นเกมส์กระดานทอดลูกเต๋าขณะเรียนอยูท่ี่โรงเรียนมธัยม โดยการเก็บสถิติ
การเล่นเกมส์และนาํตวัแปรต่างๆมาวิเคราะห์ จนเกิดความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ลกัษณะเดียวกนั
ในตลาดหุ้น ซ่ึงมีลกัษณะการวิเคราะห์ท่ีคลา้ยกัน นักเรียนทั้ งสองจึงได้สร้างกระดานสําหรับ
วิเคราะห์ตลาดหุน้ข้ึนทางอินเตอร์เน็ต เกิดเป็นกระดานวิเคราะห์หุ้นท่ีไดรั้บความสนใจท่ีเป็นอยา่ง
มาก ผูป้ระกอบการท่ีมีงานอดิเรกหรือมีความชอบในเร่ืองหน่ึงๆ จะมีความรู้พื้นฐานด้านนั้ น 

สามารถพฒันาใหเ้กิดแนวความคิดริเร่ิมในการดาํเนินธุรกิจข้ึนมาได ้
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 4.1.4 การเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ (Chance Happening or Serendipity) 

  บุคลิกพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ีมีความต่ืนตวัและมีความสนใจในส่ิงรอบตวั 
ผูป้ระกอบการจึงให้ความสนใจในบางเร่ืองท่ีบุคคลทัว่ไปมองขา้ม เป็นเหตุผลว่า ทาํไมบางคร้ัง
ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจของผูป้ระกอบการเกิดข้ึนไดเ้พราะความบงัเอิญเท่านั้น เม่ือผูป้ระกอบการ
บงัเอิญสงัเกตเห็นอะไรบางอยา่ง ท่ีอยูถู่กท่ีถูกเวลา ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจก็เกิดข้ึนไดเ้สมอ เช่น ใน
ปี ค.ศ.1980 รังกาสวานมี (Rangaswamy Srinivasan) พนกังานแผนกเลเซอร์ของบริษทัไอบีเอม็ 

(IBM) ไดค้วามคิดริเร่ิมขณะนัง่รับประทานอาหารในวนัขอบคุณพระเจา้ ถึงการนาํเลเซอร์ท่ีเคยใช้
ผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์มาหัน่ไก่งวงตวัโตบนโตะ๊อาหาร จากนั้นเขาจึงไดท้าํการทดลองหลายปี 

จนไดพ้ฒันามาเป็นเคร่ืองผ่าตดัดว้ยเลเซอร์ในปัจจุบนั และเม่ือปี ค.ศ. 2002 เขาไดรั้บรางวลันัก
คิดคน้ท่ีมีช่ืออยูบ่นหอเกียรติยศ (Hall of Fame) 

 4.1.5 ครอบครัวและเพื่อน (Family and Friend) 

  ความคิดริเร่ิมของผูป้ระกอบการยงัสามารถเกิดข้ึนไดใ้นวงสนทนาของครอบครัว 
กลุ่มเพื่อนฝูง หรือในการสนทนาท่ีเป็นกันเองได้ ถา้ผูป้ระกอบการมีการสังเกตหรือรับฟังบท
สนทนาเหล่าน้ี ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจสามารถเกิดท่ีได ้การสนทนาภายในครอบครัวหรือเพื่อน
สนิท แนวความคิดจะไม่ถูกปิดกั้น เน่ืองจากเป็นการสนทนาท่ีเป็นกนัเอง การสนทนาลกัษณะน้ี
สามารถเกิดแนวความคิดท่ีแปลกใหม่ ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปต่อยอดจนประสบผลสําเร็จ
ข้ึนมาได ้เช่น จอห์น เอคเกอร์ (Joan Ecker) ผูจ้ดัตั้งโรงงานหมวก Fat Hat มูลค่า 1.7 ลา้นดอลลาร์ ท่ี
ประสบผลสาํเร็จทางธุรกิจ ไดค้วามคิดริเร่ิมในการออกแบบหมวกรูปแบบใหม่ จากการท่ีเพื่อนมา
เยีย่มท่ีบา้นและกล่าวถึงเท่านั้น 

 4.1.6 ความรู้ความชาํนาญ (Education and Expertise)  

  เหตุผลหน่ึงในการหันมาประกอบกิจการส่วนตวั คือ การมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในงานดา้นต่างๆ ความคิดริเร่ิมการทาํธุรกิจท่ีมาจากส่ิงท่ีเช่ียวชาญจึงมีโอกาสสูงในการนาํไปปฏิบติั 

ผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ จึงหาความคิดริเร่ิมทางธุรกิจไดด้ว้ย
ตนเอง ผูป้ระกอบการสามารถใช้ความสามารถและทกัษะท่ีตนมีในการเร่ิมตน้ประกอบกิจการ 
สังเกตไดจ้ากบริษทัให้คาํปรึกษาทางธุรกิจ ท่ีสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการนาํทกัษะความสามารถท่ี
ผูป้ระกอบการมีอยูม่าดาํเนินกิจการ 
 4.1.7 การถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Technology Transfer) 

  การถ่ายทอดเทคโนโลยีนบัเป็นหน่ึงในแหล่งท่ีมาของความคิดริเร่ิม ท่ีมีประโยชน์
มากในปัจจุบนั แต่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มมกัไม่ใหค้วามสาํคญั มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงาน
ทางราชการ เป็นหน่วยงานท่ีมีองค์ความรู้ในการพฒันาผูป้ระกอบการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
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ความรู้ทางเทคโนโลยี หน่วยงานเหล่าน้ีมุ่งพฒันาองคค์วามรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยสังคม องค์
ความรู้ดา้นเทคโนโลยเีป็นองคค์วามรู้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจการขนาดยอ่มเขา้ถึงไดค่้อนขา้งยาก แต่เป็น
องคค์วามรู้ท่ีจะทาํให้กิจการสามารถดาํเนินไดใ้นระยะยาว ดงันั้นหน่วยงานเหล่าน้ีจึงเป็นแหล่ง
ตน้ทุนทางความคิดริเร่ิมทางเทคโนโลยีสําหรับผูป้ระกอบการ อีกทั้ งภาครัฐยงัมีงบประมาณ
สนับสนุนผูป้ระกอบการรายย่อยอีกมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงสามารถขอความช่วยเหลือจาก
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีงานวิจยัหรือแหล่งเงินทุนสนบัสนุนได ้

งานวิจยัของฮิลและซิง (Hills and Singh, 2004) พบว่า สาํรวจกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการ 480 ราย 
ถึงแหล่งความคิดริเร่ิมทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ พบวา่ ประสบการณ์การทาํงานเป็นแหล่งกาํเนิด
ความคิดริเร่ิมท่ีมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการปรึกษากนัภายในครอบครัวและเพื่อนฝงู ดงัรูป 

 

 

รูปท่ี  4.1  เปอร์เซ็นตแ์หล่งความคิดริเร่ิมทางธุรกิจ 
ท่ีมา (Hills and Singh, 2004) 

 

 ตวัอย่างเช่น รัซเซลด์เคดิ ไซเออร์ (Russell Kendizior) พนกังานขายเคมีภณัฑภ์ายใน
บริษทัเบดฟอด(Bedford) รัฐเทกซัส รัสเซลมกัไดย้ินลูกคา้บ่นว่าผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดของ
บริษทัมีสารเคมีมากเกินไป รัสเซลจึงตดัสินใจลาออกจากบริษทั ใชเ้งินเกบ็ 5,000 ดอลลาร์ตั้งบริษทั
และทดลองพฒันาผลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง โดยขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน และได้
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ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบท่ีรู้สึกว่าตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ จึงนาํไปเสนอใหก้บัเพื่อนท่ีเป็นผูจ้ดัการร้าน 

Mc Donald สาขาหน่ึง ไม่นานผลิตภณัฑท์าํความสะอาดของรัสเซล ไดรั้บสิทธิบตัรและใบอนุญาต
ผลิตภณัฑ ์ทาํให้มีบริษทัมาซ้ือผลิตภณัฑไ์ปจาํหน่าย และขอซ้ือสิทธิในการผลิตผลิตภณัฑ ์รัสเซล
จาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นจาํนวนมาก รวมเป็นเงินกว่า 20,000,000 ดอลลาร์ ปัจจุบนับริษทัของรัส
เซลไดเ้พิ่มการจาํหน่ายเคมีภณัฑแ์ละยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัอีกมาก (Geoff 

Williams, 2002) 

 จะเห็นได้ว่าผูป้ระกอบการมีหลายวิธีในการเขา้ถึงแหล่งกาํเนิดความคิดริเร่ิม แต่ละ
รูปแบบมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างกนั เหมาะสมกับผูป้ระกอบการแต่ละรายในแต่ละโอกาส เม่ือ
ผูป้ระกอบการมีความคิดริเร่ิมแลว้ ส่ิงต่อไปท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาต่อ คือ ความคิดริเร่ิมของ
ผูป้ระกอบการมีโอกาสในการนาํไปปฏิบติัจริงไดห้รือไม่ ผา่นกระบวนการประเมินความเป็นไปได ้

 

4.2  การประเมินความเป็นไปได้ (Assessing Viability)  

 เม่ือผูป้ระกอบการทราบแนวทางการหาความคิดริเร่ิมในการดาํเนินธุรกิจ แนวทางในการ
พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคสิ์นคา้หรือบริการ คาํถามต่อมาคือ ความคิดริเร่ิมของผูป้ระกอบการ
เหล่าน้ีสามารถนาํมาพฒันาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจไดห้รือไม่ หรือ ความคิดริเร่ิมอนัไหนท่ีควร
นาํไปปฏิบติัจริง ผูป้ระกอบการสามารถสังเกตไดจ้ากความคิดริเร่ิมทางธุรกิจท่ีน่าประสบผลสาํเร็จ
หรือความคิดริเร่ิมในการทาํธุรกิจท่ีฟังดูดี แต่เม่ือนาํไปปฏิบติักลบัไม่ไดผ้ล ผูป้ระกอบการสามารถ
เรียนรู้วิธีการดาํเนินธุรกิจจากธุรกิจท่ีไม่ประสบผลสาํเร็จให้เป็นประโยชน์ได ้และใชก้ารประเมิน
ความเป็นไปไดใ้นการนาํความคิดริเร่ิมไปปฏิบติัจริง 
 ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจของผูป้ระกอบการบางความคิดท่ีฟังดูดี แต่ก็อาจไม่เหมาะสมใน
การนาํมาปฏิบติัในทางธุรกิจ แมผู้ป้ระกอบการจะมีความรู้สึกว่าความคิดริเร่ิมทางธุรกิจนั้น เป็น
ความคิดริเร่ิมท่ีดี เหมาะสมในการลงทุน แต่ผูป้ระกอบการจาํเป็นมีขั้นตอนตรวจสอบ ก่อนท่ีจะ
นาํไปเร่ิมดาํเนินธุรกิจจริง ให้ผูป้ระกอบการเร่ิมตน้จากการนาํความคิดริเร่ิมทางธุรกิจท่ีมีอยู่ ผ่าน
ขั้นตอน การวิเคราะห์ภาพรวมความเป็นไปได ้(Comprehensive Feasibility Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการ
วิเคราะห์ความสามารถพฒันาความคิดริเร่ิมทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ นาํไปสู่ความเป็นไปไดจ้ริง
ทางธุรกิจ หรือเรียกวา่ การวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได ้(Viability of Opportunity) 

 เ ร่ิมต้นจากการถามตัวผู ้ประกอบการ  4  คําถาม คําถามเหล่าน้ีเป็นตัวสะท้อนให้
ผูป้ระกอบการเห็นถึงขอบเขตท่ีตอ้งพิจารณาในแต่ละความคิดริเร่ิมทางธุรกิจ คาํถามแต่ละคาํถาม
จะมีเน้ือหาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในทางการคา้ (Revenue-Generating Ability) บุคลากร 
(People) ทรัพยากร (Resources) และ สารสนเทศ (Information) มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 คาํถามท่ี 1 ความคิดริเร่ิมน้ีมีความเป็นไปไดไ้หม ผูป้ระกอบการมีแผนในการทาํการคา้ท่ี
จะทาํให้เกิดผลกาํไรไดจ้ริงไหม ส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการทั้งหลายมกัทาํผิดพลาด คือ การคิดว่าทุก
คนจะช่ืนชอบความคิดริเร่ิมของตนเอง ลูกค้าจะต้องต่อคิวเพื่อรอรับสินค้าหรือบริการของ
ผูป้ระกอบการเสมอ แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น 

 คาํถามท่ี 2 ใครอยูเ่บ้ืองหลงัความคิดริเร่ิมเหล่าน้ี ถา้ความคิดริเร่ิมน้ีเป็นความคิดริเร่ิมท่ีดี 

มีตลาดรองรับท่ีกวา้งขวาง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไหนคือผูท่ี้จะอยูเ่บ้ืองหลงั และจะช่วยผลกัดนัให้
ความคิดริเ ร่ิมเป็นจริงได้ ผู ้ให้ค ําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน  นอกเหนือจากตัว
ผูป้ระกอบการเอง แมแ้ต่ความคิดริเร่ิมเลก็ๆก็ไม่สามารถทาํใหเ้ป็นจริงไดโ้ดยปราศจากผูส้นบัสนุน 

ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากทกัษะความสามารถเฉพาะดา้นของผูป้ระกอบการเอง แต่กลุ่มคนท่ีจะมา
ช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจของผูป้ระกอบการเป็นจริงข้ึนมาไดน้ั้นมีแลว้หรือยงั 
 คาํถามท่ี 3 ทรัพยากรท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการมีอะไรบา้ง ไม่ว่าผลิตภณัฑจ์ะเป็นสินคา้
หรือบริการ การดาํเนินงานทุกขั้นตอนจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากร ผูป้ระกอบการตอ้งรู้รายละเอียด
วตัถุดิบท่ีจาํเป็นตอ้งใชไ้ม่ว่าจะเป็น ขอ้มูล ความรู้ ทกัษะ ความสัมพนัธ์ต่างๆท่ีตอ้งใชผ้ลกัดนัให้
ธุรกิจเป็นความจริง 
 คาํถามท่ี 4 ขอ้มูลอะไรท่ีผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมหรือตลาด 

ขอ้มูลและข่าวสารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความคิดริเร่ิมน้ี แมว้่าผูป้ระกอบการจะมีขอ้มูล
หรืองานวิจัยในเบ้ืองต้น แต่ผูป้ระกอบการยงัจาํเป็นต้องรู้ถึงสภาวะตลาด ทิศทางตลาด และ
แนวโนม้ในอนาคตท่ีตอ้งพิจารณา ขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการไม่ตระหนกัถึงความสาํคญั เช่น ขอ้มูลคู่
แข่งขนั ขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบโดยตรงหรือทางออ้มกบัธุรกิจ ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ใน
การทาํผลกัดนัใหธุ้รกิจเป็นจริง 
 เม่ือผูป้ระกอบการไดต้อบคาํถามส่ีคาํถามน้ี ผูป้ระกอบการจะสามารถคดักรองความคิด
ริ เ ร่ิมของผู ้ประกอบการได้บาง ส่วน  โดยความคิด ริ เ ร่ิม ท่ี ถูกคัดกรองยังคงต้องผ่ าน
กระบวนการพฒันาความคิดริเร่ิม ใหแ้ต่ละแนวความคิดเหมาะสมกบัการนาํไปปฏิบติัจริงต่อไป 

 

4.3  การพฒันาความคดิริเร่ิม (Ideas Development) 

 เม่ือผูป้ระกอบการไดค้วามคิดริเร่ิมท่ีมีโอกาสนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงแลว้ คาํถามต่อมาคือ
ผูป้ระกอบการจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าความคิดริเร่ิมไหนเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัการนาํไปปฏิบติัจริงมาก
ท่ีสุด ความคิดท่ีจะนําไปปฏิบติัได้จริงไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นความคิดริเร่ิมท่ีดีท่ีสุดเสมอ ก่อนท่ี
ผูป้ระกอบการจะตดัสินใจเลือกความคิดริเร่ิมหน่ึงไปทาํธุรกิจ ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชข้ั้นตอนการ
ตรวจสอบถึงความสามารถ  หรือโอกาสในการพัฒนาในทางธุรกิจ  เ ช่น  ตรวจสอบด้าน
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ความสามารถในดา้นการทาํกาํไร ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ การลอกเลียนแบบ และโอกาสพฒันาใน
อนาคต ท่ีเรียกวา่ ขั้นตอนการพฒันาความคิด 

 มิเชลโก (Michalko, 1991) กล่าววา่ ผูป้ระกอบการสามารถหาขอ้มูลมากมาย ในการนาํมา
ประกอบการพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยเฉพาะขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมี
ทั้งขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเฉพาะทางการตลาดในอุตสาหกรรม ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ บริการ หรือ
แมก้ระทัง่ขอ้มูลคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมหน่ึงๆ ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งมีแนวความคิดในการ
พฒันาความคิดริเร่ิม ท่ีผูป้ระกอบการจะนาํไปใชป้ระกอบกบัขอ้มูลเหล่านั้น เพื่อวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจ การพฒันาความคิดในการทาํธุรกิจ สามารถพฒันาความคิดท่ีมีอยู่แลว้ใน
ท้องตลาด หรือเป็นความคิดทางธุรกิจท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึนเลยก็ได้ ประเด็นเหล่าน้ีจะช่วยให้
ผูป้ระกอบการพฒันาแนวความคิดดา้นต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสความเป็นไปไดใ้นการนาํไปดาํเนิน
ธุรกิจ วิธีการน้ีถูกพฒันาข้ึนโดย อเลก็ซ์ ออสบรอน (Alex Osborne) ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นความคิด
สร้างสรรค ์โดยเรียกเคร่ืองมือการพฒันาแนวความคิดน้ีเป็นตวัย่อภาษาองักฤษว่า SCAMPER มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 การแทนท่ี (S – Substitute) เป็นการมองผลิตภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ในตลาด และถามตนเองว่า 
ผูป้ระกอบการสามารถหาอะไรมาแทนท่ีไดไ้หม การหาสินคา้หรือการบริการมาแทนท่ีไม่จาํเป็น
จะตอ้งเป็นส่ิงแปลกใหม่เสมอ การแทนท่ีอาจเกิดจากการแทนท่ีดา้นอ่ืน เช่น ดา้นการจดัจาํหน่าย 
การขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต แทนท่ีจะขายผ่านทางหนา้ร้านคา้เท่านั้น การแทนท่ีอาจเป็นเพียงแค่
การเพิ่มเติมบางส่ิงบางอยา่ง แต่ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นการแทนท่ีในสินคา้ตวัเดิมท่ีมีอยูใ่นตลาด เช่น การ
แกไ้ขปัญหาขยะท่ีประเทศเนเธอร์แลนด ์เทศมนตรีพยายามแกไ้ขปัญหาโดยการเพิ่มจาํนวนถงัขยะ
ตามทุกหัวมุมถนน และเขียนป้ายเพื่อเตือนให้ประชาชนท้ิงขยะลงถงัและโทษปรับในการท้ิงขยะ
ตามทางสาธารณะ มาตรการใหม่น้ียงัคงใชไ้ม่ไดผ้ล หลงัจากนั้นไดมี้ผูเ้สนอความคิดริเร่ิมใหม่ โดย
ติดตั้งถงัขยะท่ีมีเคร่ืองอดัเสียงใส่ในถงัขยะแทนท่ีถงัขยะเก่า เม่ือมีการท้ิงขยะทุกคร้ังจะมีเสียงตวั
ตลกดงัออกมา หลกัจากนั้นปัญหาขยะลดลงอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นโอกาสการทาํธุรกิจอาจเกิดข้ึนจาก
การแทนท่ีสินคา้หรือบริการท่ีมีอยูแ่ลว้ได ้

 การรวม (C – Combine) เป็นการรวมสินคา้หรือบริการท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือรวมส่ิงใหม่แลว้ทาํ
ให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึนมาเพิ่มเติมอีก เช่น ก่อนหน้าน้ีถา้ลูกคา้ตอ้งการซ้ือหนังสือตอ้งเขา้ไปท่ีร้านขาย
หนงัสือ ถา้ตอ้งการด่ืมกาแฟกต็อ้งไปท่ีร้านขายกาแฟ และถา้ตอ้งการนัง่ฟังเพลงตอ้งหาร้านฟังเพลง 
แต่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการสามารถเห็นองคป์ระกอบทั้งสามอยา่งน้ีอยูใ่นร้านเดียวกนัเกือบทุกมุม
ถนน หรือร้านสะดวกซ้ือท่ีอยูใ่นป๊ัมนํ้ ามนั ลว้นเป็นการรวมกนัของสินคา้หรือบริการ ดงันั้นไม่ว่า
จะเป็นสินคา้หรือบริการท่ีแยกกนัอยู ่ผูป้ระกอบการสามารถนาํมารวมกนัเพื่อเกิดธุรกิจท่ีแตกต่างได ้
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 การดดัแปลง (A – Adapt) เป็นการดดัแปลงสินคา้หรือบริการท่ีมีอยู่แลว้ โดยท่ีการ
ดดัแปลงนั้นจะตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ หลายธุรกิจท่ีประสบผลสาํเร็จเกิดจากการดดัแปลง
ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ ทางดา้นการตลาดการดดัแปลงเป็นวิธีการสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมาก 

และใชไ้ดผ้ลในการดาํเนินธุรกิจจริงมากกว่าสินคา้หรือบริการท่ีเป็นผลมาจากนวตักรรมหรือการ
ประดิษฐใ์หม่ (Radical Innovation) เช่น ร้านขายกระดาษชาํระแห่งหน่ึง ไดรั้บกระดาษชาํระจาก
ผูผ้ลิตจาํนวนหน่ึงซ่ึงมีความหนาเกินไป แทนท่ีร้านคา้แห่งน้ีจะกาํจดักระดาษท่ีไม่ไดม้าตรฐานน้ี 

แต่ผูป้ระกอบการรายน้ีกลบัเกิดแนวความคิดในการดดัแปลงกระดาษชาํระน้ี จนเกิดเป็นกระดาษ
เช็ดตวัข้ึนมา ดงันั้นความคิดริเร่ิมสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการดดัแปลงสินคา้หรือบริการท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งตลาดใหเ้กิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ได ้

 การเปล่ียนแปลง (M– Modify) เป็นการหาสินคา้หรือบริการท่ีมีอยู่แลว้ และนาํมา
เปล่ียนแปลง โดยการเพิ่มเติมคุณสมบติับางประการของสินคา้หรือบริการ ทาํให้เกิดสินคา้หรือ
บริการใหม่ท่ีน่าสนใจได ้โดยท่ีสินคา้หรือบริการนั้นผูป้ระกอบการอาจไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูผ้ลิตเอง
ก็ได ้เพียงแต่นาํเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากผูแ้ข่งขนัรายเดิมในตลาด ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้
ลูกคา้หนัมาสนใจในรูปแบบธุรกิจ และสินคา้หรือบริการกเ็ป็นท่ีสนใจของลูกคา้อีกดว้ย 
 การหากลุ่มลูกคา้เพิ่มเติม (P - Put to Other Uses) ผูป้ระกอบการสามารถคิดหาช่องทาง
ในการสร้างฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ สาํหรับสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการ เช่น บริษทัโซดาช่ือดงั
แห่งหน่ึง ท่ีขายโซดาสาํหรับทาํคุกก้ีหรือขนมเคก้ ปัญหาของบริษทัน้ีคือ จาํนวนยอดขายท่ีไม่มาก 

เน่ืองจาก สินคา้ขายไดก้บัลูกคา้เฉพาะกลุ่มท่ีทาํอาหารเท่านั้น วนัหน่ึงผูป้ระกอบการบริษทัจึงเรียก
ประชุมพนักงาน ให้พนักงานแข่งขนักนัคิดหากลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ์ของบริษทั ทาํให้ได้
ความคิดริเร่ิมใหม่ในการทาํผลิตภณัฑจ์ากการหากลุ่มลูกคา้เพิ่มเติม โดยบริษทัไดเ้พิ่มสายการผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโซดา เช่น ผงซกัฟอก ผลิตภณัฑอ์าหารสตัว ์ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลกาํไรเป็น
อยา่งมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการอาจเร่ิมท่ีการมองถึงวฒันธรรม ธรรมเนียมปฏิบติัของลูกคา้ท่ีจะตอ้ง
ใชสิ้นคา้หรือบริการ ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม และกลัน่กรองความคิดริเร่ิมเหล่าน้ีออกมา 
จะทาํใหไ้ดค้วามคิดริเร่ิมในการทาํธุรกิจท่ีมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก 

 การยกเลิกบางอยา่งในสินคา้หรือบริการ (E – Eliminate) ผูป้ระกอบการสามารถหา
โอกาสทางธุรกิจเพิ่มข้ึนไดจ้ากการยกเลิกหรือตดับางส่ิงของสินคา้หรือการบริการท่ีมีอยู่เดิมใน
ตลาด รูปแบบสินคา้หรือบริการใหม่เหล่าน้ีเกิดข้ึนจากคาํถามท่ีว่า จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือสินคา้หรือ
บริการหน่ึงๆไดถู้กยกเลิกไป เช่น จะเกิดอะไรข้ึนถา้ประชาชนไม่จาํเป็นตอ้งออกจากบา้นเพ่ือไปซ้ือ
ของตามตลาดหรือห้างสรรพสินคา้ จะเกิดอะไรข้ึนถา้ประชาชนสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินได้
โดยไม่ตอ้งไปธนาคาร เป็นตน้ คาํตอบของคาํถามเหล่าน้ีผูป้ระกอบการสามารถพฒันาใหเ้ป็นธุรกิจ
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ลกัษณะใหม่ได ้ดงัท่ีผูป้ระกอบการไดเ้ห็นในปัจจุบนั ดงันั้นถา้ผูป้ระกอบการสามารถมองเห็น
โอกาสในการยกเลิกหรือตดัสินคา้หรือการบริการเดิมบางอย่าง จะเป็นความคิดริเร่ิมทางธุรกิจท่ี
ลูกคา้คาดไม่ถึงได ้

 การจดัรูปแบบหรือจดัลาํดบั (R - Rearrange or Reverse) ผูป้ระกอบการไม่จาํเป็นตอ้งมี
สินคา้หรือบริการใหม่ เพียงแต่ทาํให้สินคา้หรือบริการนั้นเป็นจุดสนใจ ตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ โดยใชก้ารจดัลาํดบัหรือจดัรูปแบบ เช่น การทาํร้านกาแฟท่ีมีมุมนัง่คุยกนั
เป็นส่วนตวัจากการจดัลาํดับการด่ืมกาแฟและการหาสถานท่ีสนทนา ดังนั้นถา้ผูป้ระกอบการ
สามารถจดัรูปแบบหรือจดัลาํดบัสินคา้หรือบริการให้อยู่ในรูปแบบใหม่ และเป็นท่ีตอ้งการของ
ลูกคา้ กส็ามารถเกิดเป็นธุรกิจใหม่ท่ีมีโอกาสประสบความสาํเร็จไดเ้ช่นกนั 

 จะเห็นไดว้า่ประเดน็การพฒันาแนวความคิด เป็นวิธีการสร้างทางเลือกและโอกาสในการ
ประกอบกิจการ ทางเลือกหรือโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจะใชไ้ดผ้ลเม่ือผูป้ระกอบการสามารถกา้วออกจาก
แนวทางเดิมท่ีไดป้ฏิบติั มองหาโอกาสในการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาเดิมท่ีมีอยู่วิธีการน้ี จะช่วย
ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการกา้วออกจากขอบเขตการปฏิบติัเดิมมีการพฒันาความคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ 

เพื่อท่ีจะนาํไปปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการดาํเนินธุรกิจจริงได ้

 4.3.1 ความสามารถในการปรับเปล่ียนความคิดริเร่ิม (Ideas Change Ability) 

  กนัดีและลามานติ (Gundry and LaManti, 2001) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
มกัจะพบปัญหาเดียวกนัในการคิดท่ีจะเร่ิมตน้ดาํเนินกิจการ เม่ือผูป้ระกอบการรายหน่ึงคิดจะเปิด
กิจการ ผูป้ระกอบการรายนั้นจะคิดเฉพาะในวงขอบเขตเน้ือหาท่ีจาํกัดของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็น
วงจํากัดด้านความรู้ ด้านประสบการณ์หรือด้านความชอบ แต่ถ้าผูป้ระกอบการมีความคิด
สร้างสรรคต่์อยอดจากส่ิงท่ีตนรู้ จะทาํใหเ้กิดแนวความคิดในการปรับเปล่ียนท่ีไม่จาํกดัมากมาย 
ความสามารถในการปรับเปล่ียน (Change Ability) สามารถทาํไดผ้่านความคิดสร้างสรรคข์อง
ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการตอ้งไม่ยึดติดกบัความรู้สึกต่างๆในความตอ้งการทางธุรกิจเดิม การ
พฒันาความสามารถในดา้นความคิดสร้างสรรคท์างธุรกิจสามารถเป็นไปได ้จากการฝึกฝนท่ีจะ
ยอมรับการเปล่ียนแปลง ผูป้ระกอบการสามารถฝึกแนวคิดริเร่ิมหรือแนวความคิดสร้างสรรคใ์หม่
ทางธุรกิจโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น การอ่านนิตยสารหรือข่าวสารการคา้ท่ีอยูน่อกเหนือความสนใจ 
การชกัชวนบุคคลนอกวงการธุรกิจเขา้ร่วมในการประชุม มองหาโอกาสใหม่ๆโดยการแลกเปล่ียน
แนวความคิดกบัผูจ้ดัจาํหน่ายหรือเพื่อนท่ีทาํงานในดา้นอ่ืนๆ การปรึกษาแนวทางการเร่ิมดาํเนิน
ธุรกิจกบัผูมี้ประสบการณ์ การทดลองเป็นลูกคา้ดว้ยตนเอง และถามตวัเองถึงส่ิงท่ีไม่พอใจหรือ
ปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขเก่ียวกบัธุรกิจนั้น การปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานดว้ยส่ิงใหม่ๆ
จากธรรมชาติ เพิ่มสีสนัและส่ิงดึงดูดใจเพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
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ตวัอย่างเหล่าน้ีเป็นแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรคใ์นการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการรายใหม่ควรระวงัคือ ผูป้ระกอบการรายใหม่ส่วนมากมกัจะยึดติดกบัแนวความคิด
แรกเสมอ ด้วยเหตุผลท่ีว่า การรู้สึกต่ืนเตน้ ใจร้อนและการไม่อยากเสียเวลา ดังนั้นหลงัจากท่ี
ผูป้ระกอบการใหม่ได้ความคิดริเร่ิมมาแล้ว  ผู ้ประกอบการควรมีกระบวนการปรับเปล่ียน
แนวความคิดใหเ้หมาะสมในการนาํไปปฏิบติัจริง 
  พราทเตอร์และกนัดาย (Prather and Gundry, 1995) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการราย
ใหม่ควรพิจารณา 5 อยา่งเพ่ือปรับเปล่ียนความคิดริเร่ิมให้เหมาะสม ก่อนท่ีจะตดัสินใจเร่ิมดาํเนิน
กิจการกบัความคิดส่ิงใหม่ๆนั้น เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัและลดโอกาสความผิดพลาด 

(Pitfalls) ในการนาํไปดาํเนินธุรกิจได ้ดงัน้ี  

  4.3.1.1 การกาํหนดประเดน็ของปัญหาผดิพลาด เม่ือผูป้ระกอบการมีความคิดใน
การเร่ิมตน้ธุรกิจ ไม่ว่าความคิดนั้นมาจากวิธีการใด ปัญหาหรือความผิดพลาดจะมีอยู่เสมอ การไม่
ทราบปัญหาและความผิดพลาดท่ีแทจ้ริงจะทาํให้ปัญหาไม่ถูกแกไ้ข การดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการ การกาํหนดประเดน็ปัญหาผดิพลาดเกิดจากการมองปัญหาท่ีไม่ถูก
ทิศทาง ผูป้ระกอบการจึงต้องอาศัยผูท่ี้มีประสบการณ์ช่วยกําหนดประเด็นทางธุรกิจได้ เช่น 

ผูป้ระกอบการรายหน่ึงตอ้งการประกอบกิจการผลิตใยสังเคราะห์ เม่ือวิเคราะห์ตวัเลขแลว้พบว่า 
ธุรกิจมีความสามารถในการทาํกาํไรไม่มาก ผูป้ระกอบการจึงพยายามหาวิธีลดตน้ทุนในการผลิต
สินคา้ หลงัจากใชว้ิธีลดตน้ทุนแลว้ ผูป้ระกอบการพบวา่ วิธีการแกปั้ญหาน้ีไม่ไดน้าํไปสู่การท่ีจะทาํ
ใหไ้ดก้าํไรมากข้ึน ผูป้ระกอบการรายน้ีจึงไดน้าํปัญหาไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการผลิตเส้นใย
สงัเคราะห์ และพบหนทางท่ีจะทาํใหก้าํไรสูงข้ึน ปัญหาท่ีแทจ้ริงนั้นอยูท่ี่รายไดแ้ทนท่ีจะเป็นตน้ทุน 

ผูป้ระกอบการรายน้ีจึงแกปั้ญหาดว้ยวิธีการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดแทน 

  4.3.1.2 การตดัสินใจเลือกท่ีเร็วเกินไป สาํหรับความคิดทางธุรกิจท่ีหลากหลาย
ของผูป้ระกอบการ เม่ือผูป้ระกอบการไดฟั้งคาํแนะนาํ แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ผูป้ระกอบการบาง
รายจะตอบสนองในส่ิงนั้นทนัที โดยไม่ทาํการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม จึงมีคาํพดูท่ีผูป้ระกอบการมกัจะ
ไดย้นิจากผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีไม่ประสบผลสาํเร็จอยูเ่สมอ เช่น ทดลองทาํส่ิงนั้นมาแลว้ แต่มนั
ไม่ไดผ้ล งบประมาณไม่เพียงพอในการดาํเนินกิจการต่อ ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีมกัตดัสินใจทนัที 

โดยไม่ใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลและความเป็นไปไดใ้นส่ิงท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความคิดต่างๆเพ่ิมเติม 

  4.3.1.3 การหยุดคิดต่อเม่ือไดค้วามคิดแรก ส่ิงท่ียากสําหรับผูป้ระกอบการคือ 
การกลัน่กรองความคิดริเร่ิม เม่ือผูป้ระกอบการไดค้วามคิดริเร่ิมในการดาํเนินธุรกิจแรกออกมา ส่ิงท่ี
ยากกวา่คือ การตรวจสอบวา่ความคิดริเร่ิมนั้นเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมในการนาํไปปฏิบติั เพราะความคิด
ริเร่ิมท่ีเป็นความคิดแรก จะเป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดท่ีผูป้ระกอบการคิดออก และความคิดนั้นก็เป็นส่ิงท่ี
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คู่แข่งขนัในตลาดคิดไดเ้หมือนกนั ความคิดริเร่ิมท่ีดี จะเกิดข้ึนหลงัจากความคิดแรกเสมอ ความคิด
แปลกใหม่จะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีความคิดแบบเดิมของผูป้ระกอบการได้ออกมาจากหัวจน
หมดแลว้ ใหผู้ป้ระกอบการใชเ้คร่ืองมือ การพฒันาแนวความคิดผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการคิดลึกลง
ไปอีก แทนท่ีจะยดึติดกบัความคิดแรกท่ีไดคิ้ดออกมา เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัตวัผูป้ระกอบการเอง 
  4.3.1.4 ความผิดพลาดจากการขอความช่วย เหลือ  เ ป็น เ ร่ืองปกติของ
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดย่อม ท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือหรือคาํแนะนาํจาก
บุคคลต่างๆในการเร่ิมดาํเนินกิจการ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาต่อเม่ือไดรั้บคาํแนะนาํหรือความ
ช่วยเหลือนั้น วิธีการท่ีผูป้ระกอบการหลีกเล่ียงความผดิพลาดจากความช่วยเหลือวิธีหน่ึงท่ีใชไ้ดผ้ล 
คือ การเชิญท่ีปรึกษาให้มามีส่วนรวมกับการดาํเนินกิจการมากท่ีสุด เหมือนดงัเร่ืองเล่าท่ีว่า ถา้
ผูป้ระกอบการอยูบ่นรถไฟในฝ่ังตะวนัตกของอเมริกาช่วงปี ค.ศ. 1800 ในช่วงเวลานั้นโจรมกัจะนาํ
ระเบิดมาวางไวบ้นทางรถไฟเพื่อท่ีจะปลน้รถไฟ ผูป้ระกอบการจะทาํอย่างไรเพ่ือแกไ้ขเหตุการณ์
การปลน้น้ี วิธีการแกไ้ขวิธีหน่ึงท่ีไดผ้ลคือ การนาํโจรเหล่านั้นมาไวบ้นรถไฟดว้ย ในมุมมองทาง
ธุรกิจหมายความว่า เม่ือผูป้ระกอบการจะหาผูช่้วยเหลือหรือผูใ้ห้คาํแนะนาํท่ีเหมาะสม บุคคลนั้น
จาํเป็นจะตอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานหรือในความคิดเหล่านั้นดว้ย ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการ
ความคิดเห็นจากพนกังานดา้นการจดัจาํหน่าย ให้ดึงบุคคลเหล่านั้นเขา้มาอยู่ในการดาํเนินกิจการ
ดว้ย 
  4.3.1.5 การยอมรับส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริง บางคร้ังผูป้ระกอบการอาจเป็นผูน้าํอุปสรรค
มาวางไวต้รงหน้าตวัเอง ทั้งๆท่ีปัญหานั้นอาจไม่ใช่ปัญหาของผูป้ระกอบการ แนวความคิดท่ีว่า
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความสามารถในการทาํทุกอย่างได้ ไม่ถูกตอ้งในการดาํเนินธุรกิจจริง 
ผูป้ระกอบการควรตระหนักว่าผูป้ระกอบการไม่จาํเป็นตอ้งทาํทุกส่ิงทุกอย่าง หรือแกปั้ญหาทุก
ปัญหาของพนักงานหรือปัญหาของหุ้นส่วนทุกคน ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งรู้จกัเลือกปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา และแยกแยะปัญหาในแต่ละเร่ืองให้ถูกตอ้ง แกปั้ญหาในส่วนท่ีอยูใ่นขอบเขตของ
ผูป้ระกอบการเอง 
 ประเดน็ของแนวความคิดทั้ง 5 เป็นส่ิงท่ีช่วยผูป้ระกอบการคดักรองความคิดริเร่ิม ในการ
นาํไปดาํเนินกิจการ จากความคิดมากมายท่ีผูป้ระกอบการมี เพื่อสามารถนาํไปใช้ในการดาํเนิน
กิจการของผูป้ระกอบการได ้
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4.3.2 การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องกิจการขนาดย่อม (Innovations Small Businesses 

Develop) 

  ดีนและมาร์ก (Dean and Mark, 1998) กล่าวถึง ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มราย
ใหม่ ส่วนมากจะรู้สึกว่า การเร่ิมตน้ดว้ยการลอกเลียนแบบสินคา้หรือบริการจากกิจการท่ีมีอยู ่เป็น
วิธีการท่ีปฏิบติัไดส้ะดวกกว่าวิธีอ่ืน เพราะผูป้ระกอบการไม่ตอ้งเสียเวลาและงบประมาณในการ
ลงทุนจาํนวนมาก ทั้งกระบวนการคน้ควา้ วิจยัและทดลอง การลอกเลียนแบบสาํหรับธุรกิจขนาด
ยอ่ม ถา้สินคา้หรือบริการตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ การลอกเลียนแบบเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของกฎหมาย กน็บัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่มได ้อยา่งไรกต็ามการดาํเนินการลกัษณะ
น้ี ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความรู้และขอ้มูลพื้นฐานดา้นนั้นมากพอสมควร ผูป้ระกอบการสามารถ
พฒันาการลอกเลียนแบบผา่นกลยทุธ์ท่ีเรียกวา่ กลยทุธ์การลอกเลียนแบบ (Imitative Strategy) 

  กลยุทธ์การลอกเลียนแบบเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจขนาดย่อม ซ่ึงกล
ยทุธ์น้ีจาํเป็นตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมของผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการจึงจะสามารถเลียนแบบและ
นาํมาใชจ้ริงได ้กากลิโอ (Gaglio and Katz) เสนอรูปแบบการคิดทางธุรกิจน้ีว่า วิธีการกาํหนด
โอกาส (Opportunity Identification Process) ตามรูปท่ี 4.2 ผูป้ระกอบการจะมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน นอกจากกลยุทธ์การทาํให้เหมือนหรือการลอกเลียนแบบผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการสามารถ
พฒันาโดยใชก้ลยทุธ์การทาํเพิ่มเติม (Incremental Strategy) โดยเฉพาะกิจการท่ีใชก้ารลงทุนไม่มาก 

การคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการลอกเลียนแบบจะช่วยให้เกิดการสร้างความแตกต่างในตลาด และ
สร้างผลประโยชน์ให้กับผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การเมือง 
เศรษฐกิจ ค่านิยม ทาํใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึน 
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 รูปท่ี  4.1  การพฒันาความคิดสร้างสรรคจ์ากการลอกเลียนแบบ 

 ท่ีมา (Gaglio and Katz, 2001)  

 

 ความสามารถหน่ึงของผูป้ระกอบการท่ีถูกคน้พบจากการศึกษาโดยกาจิโอและคาส เป็น
การนาํทรัพยากรท่ีมีอยูม่าลอกเลียนแบบ เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรคใ์หม่ การลอกเลียนแบบส่ิงท่ี
มีอยู่สามารถทาํให้เกิดการดําเนินกิจการได้หลายรูปแบบ เช่น การทาํซํ้ ากิจการเดิมท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งตลาด การเลียนแบบบางส่วนจากกิจการเดิม การเพิ่มเติมส่ิงต่างๆจากท่ีมีอยูใ่นตลาด ตลอดจน
การเลียนแบบท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงประดิษฐห์รือนวตักรรม 

 ตวัอย่างเช่น ชิคิวตา มิลเลอร์ (Chiquita Miller) นักศึกษาจากมหาวิทยาลยั คิงวูด
(Kingwood) ในปี ค.ศ.2002 มิลเลอร์ไดรั้บรางวลัผูป้ระกอบการระดบัภูมิภาคดีเด่น จากการเป็น
นกัศึกษาท่ีทาํธุรกิจประสบความสาํเร็จ มิลเลอร์เร่ิมทาํธุรกิจในปี ค.ศ.1997 จากการเปิดร้านเสริม
สวยในแอฟริกาและอเมริกา กิจการของมิลเลอร์เร่ิมจากร้านท่ีมีพื้นท่ี 950 ตารางฟุต ขยายกิจการ
จนกระทัง่มีพื้นท่ีถึง 1,600 ตารางฟุต จากการเลียนแบบกิจการท่ีมีอยูแ่ลว้ในตลาดเท่านั้น นอกจากน้ี
มิลเลอร์บริจาคเงินร้อยละ 30 ของกาํไรทุกปีให้กบัองคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไร และบริจาคอาหาร
เส้ือผา้ช่วยครอบครัวผูย้ากจน ดว้ยเหตุผลน้ีทาํใหมิ้ลเลอร์ไดรั้บรางวลัผูป้ระกอบการระดบัโลกในปี 

ค.ศ. 2003 จากแนวทางการดาํเนินธุรกิจของมิลเลอร์ มิลเลอร์กล่าวว่า ผูท่ี้ประสบความสาํเร็จจะตอ้ง
เป็นนกัลอกเลียนแบบท่ีเป็นนกัประดิษฐ์ มีความพยายามท่ีจะสร้างจุดเด่นให้กบัสินคา้ตนเอง และ
สร้างตวัเลือกใหลู้กคา้มากข้ึน สาํหรับแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจของตนเอง 

ส่ิงท่ียงัไม่มี 

ประยกุต์

ปรับปรุง 

คิดหาส่ิง
ใหม่ 

ส่ิงท่ีจะ
ดาํเนินไปได้
ในตลาด 

การ
ลอกเลียนแบบ
แนวทางท่ีมี
อยูแ่ลว้ใน
ตลาด 

 

ส่ิงประดิษฐห์รือ
นวตักรรม 

การทาํซํ้ าส่ิงเดิม 

การเลียนแบบ
บางส่วน 

การทาํเพิ่มเติม 

ส่ิงท่ีมีอยู่
แลว้ 

สถานการณ์
ตลาด 

การ
ลอกเลียนแบบ
แนวทางท่ีมีอยู่
แลว้ในตลาด 
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4.4  ความเป็นไปได้ในการดาํเนินธุรกจิ (Business Idea Feasible) 

 เจนนิเฟอร์ (Jennifer, 2004) พบว่า ก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะนาํความคิดทางธุรกิจไปใชไ้ด้
จริง ผูป้ระกอบจะตอ้งมีการตรวจสอบความคิดเหล่านั้น ว่าสามารถนาํไปดาํเนินการไดจ้ริงหรือไม่ 

เม่ือนาํความคิดเหล่านั้นไปดาํเนินกิจการจริงจะมีโอกาสอยู่รอดหรือไม่ เรียกว่า เป็นการพิจารณา
ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจ ท่ีตอ้งประเมินหลายดา้น เช่น ดา้นสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
กิจการ (ธุรกิจของผูป้ระกอบการ) และภายนอกกิจการ (อุตสาหกรรม การตลาดและส่ิงแวดลอ้ม
ทัว่ไป) ซ่ึงเป็นหลกัการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องทางธุรกิจ  
 ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ โดยศึกษาจากผลการสํารวจความ
เป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆของแมททิวและฮิวแมน (Matthews and Human) (2004) ท่ีใหผู้ป้ระกอบการ
ตอบคาํถาม และให้คะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน คะแนน 1 แสดงถึงการมีความมัน่ใจมาก และ
คะแนน 5 แสดงถึงการมีความมัน่ใจนอ้ย เพื่อตรวจสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเปิด
ดําเนินธุรกิจใหม่ของผูป้ระกอบการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเร่ิมเปิดธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ ดงัตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี  4.2  ค่าเฉล่ียความเป็นไปไดใ้นการเร่ิมเปิดธุรกิจ 
 

ปัจจัยความเป็นไปได้ ค่าเฉลีย่ 
ปัจจยัทางธุรกิจ 1.64 

การใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง 1.84 

ผลิตภณัฑดึ์งดูดลูกคา้ 1.85 

แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 1.95 

การติดต่อกบัผูก้ระจายสินคา้ 1.95 

ประสบความสาํเร็จโดยอาศยัหน่วยงานอ่ืนๆ 2.10 

เป็นท่ีสนใจต่อพนกังาน 2.29 

การไดรั้บเงินลงทุนดาํเนินการ 2.70 

การไดรั้บเงินทุนก่อตั้งกิจการ 2.84 

การไดรั้บความช่วยเหลือจากธนาคาร 3.15 

การไดรั้บความช่วยเหลือดา้นความเส่ียงการลงทุน 3.41 

ท่ีมา (Matthews and Human, 2004) 
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 นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการสามารถศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเร่ิมดาํเนินธุรกิจ ดว้ยการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบในการดาํเนินกิจการ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสภาวะตลาด 

ดา้นการพยากรณ์ทางการเงิน (ความสามารถในการทาํกาํไร) และดา้นแผนงานสําหรับอนาคต 

ผูป้ระกอบการตอ้งหาจุดแขง็และจุดอ่อน (ขอ้ดีและขอ้เสีย) ของโอกาสทางธุรกิจ โดยองคป์ระกอบ
ทั้งหา้น้ีเรียกวา่ การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) โดยการลงรายละเอียดในแต่ละส่วนท่ี
จะช่วยให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจได้ว่า ความคิดและโอกาสทางธุรกิจมีความเป็นไปได้และมี
โอกาสอยูร่อดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งไร ตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

 4.4.1 รายละเอียดของธุรกิจ (Description of Business) 

  ประกอบดว้ย ขอ้มูลโดยรวมของการดาํเนินกิจการ เช่น รายละเอียดของกิจการ 
คุณลกัษณะของสินคา้หรือบริการ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สภาวะตลาด รูปแบบการดาํเนินงาน และ
แนวโนม้ภาพรวมของกิจการ เป็นตน้ 

 4.4.2 สินคา้และบริการ (Product and Service) 

เป็นรายละเอียดความเป็นไปได้ของสินคา้หรือบริการ ท่ีบอกถึงจุดเด่นของสินคา้หรือบริการ 
คุณลกัษณะท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ประโยชน์และขอ้ไดเ้ปรียบของสินคา้หรือบริการเม่ือ
เทียบกบัคู่แข่งขนัในตลาด รวมถึงขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับอธิบายรายละเอียดของสินคา้หรือบริการอยา่ง
ง่าย รูปประกอบ เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการทาํงานของสินคา้หรือบริการ ท่ีจะตอ้งนาํไปใชใ้นการ
ดาํเนินงานจริง ดงัน้ี 

  4.4.2.1 คุณลกัษณะเด่นและขอ้จาํกดั (Benefits and Limitation) 

   คุณลกัษณะเด่นและขอ้จาํกดัของสินคา้หรือบริการ ประโยชน์ท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บ ความยากง่ายในการใชง้าน ความคงทน ขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย ในการลงรายละเอียด
คุณลกัษณะเด่นและขอ้จาํกดั ผูป้ระกอบการตอ้งใชค้วามซ่ือสัตยใ์นการประเมินสินคา้หรือบริการ
ของตนเองและของผูแ้ข่งขนัรายอ่ืน ผูป้ระกอบการจะตอ้งลงรายละเอียดอยา่งตรงไปตรงมา เพื่อใช้
ขอ้มูลเหล่าน้ีวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาวิธีการลดการเกิดปัญหา ก่อนนาํไปปฏิบติัจริง 
  4.4.2.2 ขั้นตอนการพฒันา (Stage of Development) 

   แมว้่าสินคา้หรือบริการยงัอยูใ่นขั้นตอนของความคิด หรืออยูใ่นขั้นตอน
ของการทาํตวัอย่าง ผูป้ระกอบการสามารถลงรายละเอียดเก่ียวกบัตวัอย่างท่ีผลิตมาจากโรงงาน 

วางแผนถึงขั้นตอนกระบวนการพฒันา ระยะเวลาในการเร่ิมการผลิต เพื่อใชว้างแผนในขั้นตอนการ
ผลิตจริง และเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน 
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  4.4.2.3 ตน้ทุนการจดัส่งสินคา้หรือบริการ (Delivery Costs) 

   เป็นรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากมีสินคา้ แต่ก็เป็นตน้ทุนท่ีไม่ควร
มองข้าม เช่น ลักษณะการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยงัลูกค้า ความรับผิดชอบในการจัดส่ง 
รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการจดัส่ง การรับประกนั ค่าใชจ่้ายคนงาน ผูจ้ดัจาํหน่าย การขนส่ง การซ่อม
บาํรุง การบริการหลงัการขาย เป็นตน้ 

  4.4.2.4 ขอ้กาํหนดทางกฎหมายและลิขสิทธ์ิ (Legal Restrictions and Right) 

   เป็นการแจกแจงรายละเอียดเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย
การคา้หรือใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการ พนัธะคู่สัญญา ขอ้ตกลง
การกระจายสินคา้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งอธิบายให้ชดัเจนโดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นลิขสิทธ์ิ
หรือทางดา้นสิทธิบตัร เพื่อความสะดวกในการดาํเนินกิจการ 
  4.4.2.5 ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัประกนั (Insurance) 

   ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการประกนัของสินคา้หรือบริการ ผูป้ระกอบการอาจ
ปรึกษากบัตวัแทนประกนั เพื่อหาขอ้มูลรูปแบบการคุม้ครอง รวมถึงรูปแบบการประกนัของกิจการ 
ท่ีข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอุบติัเหตุ รวมถึงการประกนัผลประโยชน์ท่ี
มีในการดาํเนินกิจการ 
 4.4.3 ตลาด (Market) 

  เป็นรายละเอียดโดยรวมภายนอกของกิจการ ลกัษณะของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั 

ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายจากหน่วยงานในพื้นท่ี เช่น มหาวิทยาลัย 
หอ้งสมุดสาธารณะ หรือการรวมกลุ่มทางการคา้ ท่ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถมองเห็นสภาพ
ของตลาดในพ้ืนท่ี ในภูมิภาค ในประเทศ หรือต่างประเทศ ทาํให้สามารถประเมินค่าเฉล่ียการขาย
และกาํไรรวมของตลาดได ้นอกจากน้ีผูป้ระกอบการสามารถปรึกษาหน่ายงานราชการท่ีสนบัสนุน
ธุรกิจขนาดย่อมได้หลายช่องทาง เช่น กระทรวงพาณิชย ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ีมีขอ้มูลพื้นฐานของตลาดแต่ละชนิด รายไดเ้ฉล่ียใน
ตลาดนั้นๆ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถประมาณการณ์เป้าหมายของตนเองได ้เพื่อวิเคราะห์ตลาด
ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
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  4.4.3.1 แนวโนม้สภาวะตลาด (Current Marker) 

   วิเคราะห์ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัสภาวะตลาด ช่วงการเติบโตของตลาดว่า
อยู่ในช่วงเติบโต ช่วงคงท่ีหรือช่วงถดถอย ความตอ้งการของตลาดในระยะสั้นและระยะยาวเป็น
อย่างไร ผูป้ระกอบการสามารถสอบถามไดจ้ากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในตลาดรวมทั้งลูกคา้ เพื่อหา
แนวทางดาํเนินกิจการ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัแนวโนม้ของตลาดและสภาพเศรษฐกิจใน
อนาคต 

  4.4.3.2 คู่แข่ง Competition) 

   วิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งในตลาด ความแตกต่าง ข้อได้เปรียบและ
ขอ้เสียเปรียบของคู่แข่งขนัแต่ละราย พิจารณาทั้งคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางออ้ม วิเคราะห์ถึง
โอกาสท่ีลูกคา้จะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการหรือคู่แข่งแต่ละราย 
  4.4.3.3 ลูกคา้ (Customers) 

   การวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ ผูป้ระกอบการสามารถหาขอ้มูลลูกคา้ไดจ้าก
สถิติประชากร หรือขอ้มูลท่ีสามารถบอกถึงลกัษณะทัว่ไปของประชากร เช่น ท่ีอยูอ่าศยั รายไดต่้อ
ครอบครัว  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  นอกจากน้ีผู ้ประกอบการย ังสามารถหาข้อมูลท่ี
เฉพาะเจาะจงได ้จากห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต หาความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจ ขอ้มูลท่ี
สาํคญัของลูกคา้ เพื่อการหากลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผูป้ระกอบการ เช่น ถา้ผูป้ระกอบการทราบถึง
ปัญหาของลูกคา้ ผูป้ระกอบการจะทราบความตอ้งการของลูกคา้ ความตอ้งการท่ีบางคร้ังลูกคา้ยงัไม่
รู้ว่าตนเองตอ้งการอะไร ผูป้ระกอบการสามารถใชป้ระเมินความคิดริเร่ิมทางธุรกิจ ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการลูกคา้ได ้กาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ถา้มีมากกว่าหน่ึงกลุ่มใชก้ารวิเคราะห์แยกกลุ่ม
การตลาด จะทาํให้ทราบถึงความแตกต่างและขอ้จาํกดัสาํหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใชก้าํหนด
วิธีการเขา้ถึงลูกคา้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย วิธีการขาย รวมถึงวิธีการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ 
 4.4.4 ดา้นการพยากรณ์ทางการเงิน (Financial Projections) 

  เป็นการคาดการณ์รายละเอียดราคาสินคา้และบริการ เปรียบเทียบกบัคู่แข่งในตลาด 

รายละเอียดตน้ทุนและผลกาํไรท่ีผูป้ระกอบการจะไดรั้บ รวมถึงรายละเอียดการพยากรณ์ดา้นต่างๆ
ท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งวิเคราะห์ก่อนนาํไปปฏิบติัจริง มีรายละเอียดดงัน้ี 

  4.4.4.1 การคาดการณ์รายได ้(Sales Revenue Forecast) 

   รายละเอียดการคาดการณ์ยอดการขายสินคา้หรือบริการ การคาดการณ์
รายได ้ส่วนแบ่งการตลาดท่ีจะไดรั้บในระยะสั้น และในระยะยาว  
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  4.4.4.2 การคาดการณ์ตน้ทุน (Cost Forecast) 

   รายละเอียดค่าใช้จ่ายสินคา้และบริการด้านต่างๆ เช่น การผลิตสินคา้ 
กระจายสินคา้ การขนส่ง เป็นตน้ การวางแผนการจาํหน่ายโดยคาํนึงถึงตน้ทุนของวตัถุดิบ แรงงาน 

ค่าขนส่งสินคา้และตน้ทุนดา้นต่างๆ เพื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจ 
  4.4.4.3 การคาดการณ์กาํไรขั้นตน้ (Gross Profit) 

   รายละเอียดกาํไรในเบ้ืองตน้ ผูป้ระกอบการสามารถคาดการณ์กาํไร
ขั้นตน้ไดจ้ากการประมาณยอดขายหกัลบตน้ทุนสินคา้ ใหค้าํนวณกาํไรขั้นตน้ของสินคา้และบริการ 
จากนั้นนาํไปเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของตลาด เพื่อทาํใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงความเป็นไปไดใ้น
การอยูร่อดของกิจการ 
  4.4.4.4 ค่าใชจ่้ายดาํเนินการ (Operation Expenses) 

   เป็นการคาดการณ์รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ เช่น ค่าใชจ่้าย
ด้านการดาํเนินงานทัว่ไป ค่าใช้จ่ายธุรการ ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ลง
รายละเอียดเพื่อให้มัน่ใจ ถึงรายละเอียดค่าใชจ่้ายโดยรวม เพื่อประเมินค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือ
ดาํเนินกิจการ 
  4.4.4.5 ความสามารถในการทาํกาํไร (Profit Opportunities) 

   เป็นตวัเลขคาดหวงักาํไรสุทธิของกิจการ หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการได้
การประมาณการณ์กาํไรขั้นตน้ นาํมาหกัลบตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน จะช่วยให้ผูป้ระกอบการ
สามารถคาํนวณกาํไรสุทธิได ้ประเมินความสามารถในการทาํกาํไรประกอบกิจการได ้

 4.4.5 แผนงานในอนาคต (Future Action Plan) 

  เป็นรายละเอียดแผนงานในอนาคต ตั้งแต่เงินทุนเร่ิมตน้ท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งใช ้

งบประมาณในการเร่ิมธุรกิจ ตน้ทุนสินคา้ ค่าใชจ่้ายทางการตลาด ค่าใชจ่้ายธุรการ และค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงาน เช่น ค่าเช่าพื้นท่ี ค่าใช้จ่ายในการพฒันากิจการ พร้อมทั้งลง
รายละเอียดถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุน และความเป็นไปได ้เช่น เงินเก็บส่วนตวั ครอบครัว และเพื่อน 

เงินกูธ้นาคาร การลงทุน เป็นตน้ 

 การสนบัสนุนเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการตั้งแต่ก่อนเร่ิมเปิดกิจการและหลงัดาํเนิน
กิจการ ผูป้ระกอบการสามารถสอบถามขอ้มูลไดจ้ากหน่วยงานท่ีสนบัสนุน แหล่งท่ีสามารถคน้หา
ขอ้มูล แจกแจงรายช่ือบุคคลหรือกลุ่มท่ีคุณสามารถปรึกษาได ้จดัตั้งกลุ่มท่ีปรึกษาท่ีรวมเอาผูมี้
ประสบการณ์ในตลาด ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ล่ะดา้น เช่น ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตลาด ทนายความ นกั
บญัชี นกัออกแบบเวบ็ ท่ีผูป้ระกอบการจะสามารถขอความช่วยเหลือไดเ้ม่ือตอ้งการในอนาคต 
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4.5  สรุป 

 เม่ือผูป้ระกอบการมีความคิดทางธุรกิจจาํนวนมาก กระบวนการคดักรองความเป็นไปได้
ในการนาํไปดาํเนินกิจการจริงของผูป้ระกอบการ ผ่านขั้นตอนการประเมินความเป็นไปไดก้าร
กาํหนดโอกาสทางธุรกิจ เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดในการเร่ิมตน้ของผูป้ระกอบการ อย่างไรก็
ตามกระบวนการน้ีจะยงัไม่จบลง แม้ผูป้ระกอบการได้เปิดดําเนินธุรกิจไปแล้วและประสบ
ความสาํเร็จ บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้แต่ผูป้ระกอบการจะตอ้งเร่ิมมองหาโอกาสใหม่ๆต่อไป ขณะท่ี
กิจการกาํลงัดาํเนินอยู ่ผูป้ระกอบการยงัตอ้งมีกระบวนการคิดและวิธีปฏิบติัท่ีจะทาํให้เกิดความคิด
ใหม่ในองคก์รอยูเ่สมอ ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะมีพนกังานท่ีมีแนวความคิดใหม่ๆในองคก์ร ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ผูป้ระกอบการยงัตอ้งใชก้ระบวนการในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆในองคก์ร
อยูต่ลอดเวลา  
 สําหรับการเร่ิมตน้ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากแนวคิดใหม่
หรือการประยกุตค์วามคิดท่ีมีอยูแ่ลว้ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนไป 

เพื่อคัดสรรความคิดริเร่ิมท่ีสามารถดําเนินกิจการโดยมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนท่ีมากกว่า มีโอกาสลม้เหลวน้อยท่ีสุด ซ่ึงเป็นการทาํงานของขั้นตอนการระบุโอกาส
และการประเมินความอยู่รอดและความเป็นไปได้ โดยใช้หลักการพัฒนาแนวความคิดท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท่ีจะทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถสร้างธุรกิจท่ีตอ้งการ ไดผ้่านเคร่ืองมือท่ีสาํคญัใน
การเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีสาํคญั ท่ีเรียกวา่ แผนธุรกิจ ท่ีผูป้ระกอบการจะไดศึ้กษาในบทถดัไป 
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 4 

 

 1. ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจคืออะไร 
 2. ผูป้ระกอบการสามารถหาความคิดริเร่ิมในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งไร 
 3. ความคิดริเร่ิมทางธุรกิจจากแหล่งไหนท่ีมีโอกาสนาํไปปฏิบติัจริงไดม้ากท่ีสุด เพราะ
เหตุใด 

 4. การประเมินความเป็นไปไดใ้นการนาํความคิดริเร่ิมไปดาํเนินธุรกิจทาํไดอ้ยา่งไร 
 5. การพฒันาแนวความคิด คืออะไร มีประโยชน์อยา่งไร 
 6. จงยกตวัอยา่งความคิดริเร่ิมท่ีควรนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจ เพราะเหตุใด 

 7. จงยกตวัอยา่งการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การลอกเลียนแบบของธุรกิจขนาดยอ่ม  

 8. ทาํไมจึงตอ้งวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจ 
 9. จงยกตวัอย่างความคิดริเร่ิมของตนเอง และวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนิน
ธุรกิจ  

 



 

บทที ่ 5 

แผนธุรกจิ 

(Business Plan) 

 

 ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มส่วนหน่ึงมองขา้มการเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจดว้ยการวางแผน 

ผูป้ระกอบการบางรายเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจจากประสบการณ์ท่ีมี หรือความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเคย
ปฏิบติัมา อย่างไรก็ตามการวางแผนก็เป็นส่ิงจาํเป็นในขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการเร่ิมตน้
ธุรกิจดว้ยเช่นกนั ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับการวางแผนธุรกิจ คือ ความเขา้ใจในขั้นตอนการวางแผน 

และรายละเอียดในแผนธุรกิจ เน้ือหาในบทน้ีจะนาํเสนอส่วนของแผนธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อมจาํเป็นตอ้งใชป้ระกอบดว้ย องคป์ระกอบการสร้างแผนธุรกิจรูปแบบธุรกิจละเอียดแบบ
ธุรกิจ การพฒันาแบบธุรกิจรูปแบบพิเศษวิจยัเส่ียงของแผนธุรกิจ และ การนาํเสนอแผนธุรกิจ ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจหลกัการในการวางแผนธุรกิจ วิธีจดัทาํแผนธุรกิจและการนาํเสนอแผน
ธุรกิจต่อผูท่ี้สนใจ ผูร่้วมลงทุนหรือสถาบนัการเงินไดด้ว้ยตนเอง 
 แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง เอกสารท่ีมีการออกแบบ รวบรวมรายละเอียด 

ลกัษณะสําคญัของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น สินคา้ การบริการ การดาํเนินทางการตลาด ลกัษณะการ
ปฏิบติังาน การผลิต การจดัการ งบประมาณดา้นการเงิน ขอ้มูลในปัจจุบนัและอนาคตของกิจการ ท่ี
เป็นองคป์ระกอบในการทาํใหกิ้จการประสบผลสาํเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว ้
 ตวัอย่างเช่น เฟรสโก ฟิซเซอเรีย (Fresco Pizzeria) ร้านพิชซ่าท่ีมีจุดเด่นในเร่ืองของ
รสชาติและการใชว้ตัถุดิบเพื่อสุขภาพ ร้านเฟสโกพิซซ่าเรียจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในธุรกิจอาหารจาน
ด่วนเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนท่ีอยู่ในเขตเดียวกัน ด้วยการให้บริการสําหรับผูบ้ริโภคท่ีมีความใส่ใจ
สุขภาพและสนใจในรสชาติในราคาท่ีสมเหตุสมผล เช่น พิซซ่าซอสมะเขือเทศท่ีมีส่วนผสมจากเห็ด
ชนิดต่างๆ เฟสโกพิซซ่าเรียมีแนวคิดในการขยายสาขาเพ่ิมท่ีมหานครนิวยอร์ก โดยการนาํเสนอพิช
ซ่าท่ีมีเอกลกัษณ์เช่นเดียวกนั ในราคาท่ีเทียบเท่าในการแข่งขนั เฟสโกพิซซ่าเรียวางแผนในการหา
พื้นท่ีร้านคา้ตามมหาวิทยาลยัต่างๆ และตามหมู่บา้นในเขตนิวยอร์ก 

 แอนโธนีผูเ้ป็นเจา้ของกิจการไดต้ระหนักถึงการวางแผน ร่วมกบัประสบการณ์ห้าปีใน
การดาํเนินธุรกิจพิซซ่า กบัอีกหกปีในอุตสาหกรรมการบริการ แอนโธนีเร่ิมดว้ยการกูย้มืเงินจาํนวน 

100,000 ดอลลาร์ สาํหรับเช่าร้าน ตกแต่งพื้นท่ี ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุต่างๆ และใชเ้งินกูส้าํหรับทาํ
การตลาดและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนตามแผนการท่ีมี ในระยะเวลาปีแรกเท่านั้นเฟสโกพิซซ่าเรียมี
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ผลกาํไรถึง 93,372 ดอลลาร์ ซ่ึงทาํใหเ้ฟสโกพิซซ่าเรียผา่นระยะเร่ิมตน้เขา้สู่ระยะการท่ีทาํกาํไรและ
การเติบโตในทนัทีแอนโธนีกล่าวถึง การประสบผลสาํเร็จคร้ังน้ีวา่ มาจากการวางแผนท่ีดี 

 

5.1  องค์ประกอบการสร้างแผนธุรกจิ (Business Plan Background) 

 ลิซ่าและเอรอน (Lisa and Aaron, 1998) กล่าวว่า การเร่ิมสร้างแผนธุรกิจ จาํเป็นตอ้งมี 2 

องคป์ระกอบหลกั ประกอบดว้ย องคป์ระกอบแรกคือ ความสนใจจากบุคคลภายนอก (External 

Legitimacy) เป็นการสร้างแผนธุรกิจจากความคาดหวงัหรือการรับรู้จากบุคคลภายนอก จะทาํให้
ไดรั้บการตอบรับจากภายนอกดว้ยเช่นกนั ผูป้ระกอบการสามารถมองหาความสนใจจากภายนอก
ไดห้ลายดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นการเงิน ดา้นการลงทุนหรือดา้นความรู้ เม่ือแผนธุรกิจเป็นท่ีสนใจ
จากภายนอก จะทาํให้แผนธุรกิจไดรั้บขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ แผนธุรกิจจะไดรั้บการ
สนบัสนุนการลงทุนจากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารหรือนายทุนท่ีสนใจลงทุนในแผน
ธุรกิจร่วมกับผูป้ระกอบการ ในปัจจุบนัมีหน่วยงานภาครัฐอีกมากท่ีให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัธุรกิจ
ขนาดย่อม ดงันั้นถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการผูร่้วมลงทุนหรือกิจการร่วมลงทุน ผูป้ระกอบการควร
จดัทาํแผนธุรกิจให้กบักลุ่มผูร่้วมลงทุนเหล่านั้นไดพ้ิจารณา ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ความสนใจแผนธุรกิจจากบุคคลภายนอก 

 องค์ประกอบท่ีสองท่ีจาํเป็นในการสร้างแผนธุรกิจ คือความเข้าใจภายใน (Internal 

Understanding) สาํหรับธุรกิจขนาดย่อม ผูป้ระกอบการควรมีความเขา้ใจภายในกิจการอย่างลึกซ้ึง 
เม่ือผูป้ระกอบการตอ้งการเร่ิมสร้างแผนธุรกิจ ผูป้ระกอบการตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจและ
กลุ่มบุคคลท่ีจะมาดาํเนินธุรกิจร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นพนัธมิตร พนกังาน รวมไปถึงกลุ่มลูกคา้ การทาํ
ให้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเขา้ใจเก่ียวกบัแผนธุรกิจในทางเดียวกนั จะส่งผลในการดาํเนินธุรกิจเป็นไป
ตามแผน ในทางกลบักนัการไม่เขา้ใจกนัภายในอาจสร้างความแตกต่างในการดาํเนินธุรกิจตามแผน
ธุรกิจท่ีวางไวเ้ช่นกัน ดังนั้นการทาํความเขา้ใจในรายละเอียดภายในธุรกิจ จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ี
ผูป้ระกอบการจะสามารถพิจารณารายละเอียดเป้าหมายของแต่ละกลุ่มบุคคลเพ่ือความเขา้ใจภายใน
ธุรกิจได ้(David, 2003) ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี  5.1  เป้าหมายของแต่ละกลุ่มบุคคล 
 

กลุ่มบุคคล เป้าหมาย 
นกัลงทุนในครอบครัวและเพื่อน ผลตอบแทนท่ีสร้างเสถียรภาพของกิจการ 
นกัลงทุนทัว่ไป อตัราการเจริญเติบโตของกิจการ 
พนัธมิตรร่วม ความปลอดภยัในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
ธนาคาร การไหลเวยีนของเงินสดและสินทรัพยข์อง

กิจการ 
หน่วยงานภาครัฐและสถาบนัการศึกษา คุณภาพมาตรฐาน ระเบียบการปฏิบติัตาม

กฎหมายและการตรวจสอบ 

ลูกคา้เป้าหมาย คุณภาพของสินคา้หรือบริการ 
พนกังาน การเจริญเติบโตของกิจการและการเพ่ิมโอกาส

เจริญเติบโตในสายงาน 

ท่ีมา (David, 2003) 

 

 แผนธุรกิจท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมเป้าหมายแต่ละกลุ่มบุคคลเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง
สําหรับการดาํเนินกิจการ โดยเฉพาะเม่ือผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมองหานักลงทุนหรือหุ้นส่วน 

โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการการสนับสนุนทางธุรกิจจะใช้แผนธุรกิจเป็นตวัเร่ิมตน้ แต่
ผูป้ระกอบการจะตอ้งแน่ใจว่าแผนธุรกิจท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนมา มีรายละเอียดท่ีจะสามารถสร้างความ
ประทบัใจและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูร่้วมหุน้ ผูใ้หกู้ ้หรือผูใ้หเ้ครดิตแก่กิจการได ้

 งานวิจยัของจอห์น (John, 2000) พบว่า มีธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงจาํนวนมาก ท่ีเร่ิมตน้การ
ดาํเนินกิจการดว้ยแผนธุรกิจ เช่น Amazon, eBay, Mrs. Fields, Red Hat,และ Xerox เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบัการสาํรวจของซาร่า (Sarah, 2002) ท่ีทาํการสาํรวจผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มท่ี
ประสบผลสาํเร็จจาํนวน 500 ราย พบวา่ร้อยละ 54 ท่ีมีการจดัทาํแผนธุรกิจ 
 ดงันั้นกิจการท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการทาํแผนธุรกิจ จึงมีโอกาสประสบผลสาํเร็จมากกว่ากิจการท่ี
ไม่มีการวางแผนหรือทาํแผนธุรกิจ อย่างไรก็ตามการเร่ิมตน้ดว้ยแผนธุรกิจก็ไม่ไดเ้ป็นส่ิงยืนยนั
เช่นกนัวา่ การดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการคร้ังน้ีจะประสบผลสาํเร็จเสมอไป เพราะแผนธุรกิจยงั
ประกอบไปดว้ยรายละเอียดของแผนธุรกิจท่ีเรียกว่า รูปแบบแผนธุรกิจ ท่ีใชก้าํหนดทิศทางให้กบั
ธุรกิจ ในปัจจุบนัการเร่ิมดาํเนินธุรกิจดว้ยการจดัทาํแผนธุรกิจจึงถูกใหค้วามสาํคญัมากกว่าอดีตเป็น
อยา่งมาก เพื่อทนัต่อการแข่งขนัและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ในการเร่ิมตน้การดาํเนินธุรกิจของ
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ผูป้ระกอบการ อีกทั้ งแผนธุรกิจยงัทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดรูปแบบแผนธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ั้งแต่เร่ิมดาํเนินธุรกิจได ้

 

5.2  รูปแบบแผนธุรกจิ (Business Plan Types) 

 คลิฟ (Cliff, 2003) กล่าวว่า การทาํแผนธุรกิจสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มราย
ใหม่เปรียบไดก้บัการแต่งนิทาน แผนธุรกิจจะตอ้งบอกผูอ่้านเก่ียวกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการ ทั้ง
รายละเอียดในปัจจุบนัและในอนาคต ในแผนธุรกิจควรประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ท่ีบอกถึงแผน
ธุรกิจของผูป้ระกอบการมีองคป์ระกอบดา้นใดบา้ง และจะดาํเนินไปในทิศทางใด แผนธุรกิจจึงเป็น
ส่ิงบอกเล่าเร่ืองราวทั้งการเร่ิมตน้และแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปในอนาคตของธุรกิจนั้น 

 นิทานท่ีดีจะตอ้งประกอบไปด้วยเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ เพื่อพร้อมนําเสนอให้กับผูอ่้าน 

เช่นเดียวกบัแผนธุรกิจ ท่ีในบางโอกาสผูป้ระกอบการอาจมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ในการนาํเสนอ
เร่ืองราวธุรกิจ ต่างกับบางโอกาสท่ีผู ้ประกอบการมีระยะเวลาในการอธิบายอย่างมากมาย 
ผูป้ระกอบการมีความจาํเป็นตอ้งเร่ิมทาํแผนธุรกิจ โดยมีรูปแบบในการจัดทาํเร่ืองราวธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั เพื่อพร้อมในการนาํเสนอในแต่ละสถานการณ์ได ้ดงัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี  5.1  รูปแบบแผนธุรกิจ 
ท่ีมา (Zacharakis, 2003) 

 

วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ
วาทกิจ 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

แผนธุรกิจ 
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จากรูปแสดงถึงขั้นตอนการสร้างรูปแบบแผนธุรกิจ ผูป้ระกอบการสามารถเร่ิมท่ีจุดเร่ิมตน้ของแผน
ธุรกิจท่ีอยู่ด้านบนสุด จากนั้นจึงพฒันาเป็นขั้นตอนลงมาเท่าท่ีตอ้งการ รูปแบบแผนธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการอาจมีตั้งแต่ประมาณ 1 บรรทดัจนถึง 40-50 หนา้ได ้ตามลาํดบัของรูปแบบแผนธุรกิจ 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.2.1 วิสยัทศัน์ (Vision Statement) 

  เดสและลมัคิน (Dess and Lumpkin, 2003) กล่าวว่า วิสัยทศัน์เป็นจุดเร่ิมตน้การทาํ
แผนธุรกิจ วิสยัทศัน์เป็นส่ิงท่ีสั้นท่ีสุด แต่กเ็ป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับแผนธุรกิจเช่นกนั สอดคลอ้ง
กบัวอร์คเกอร์ (Walker, 2003) ท่ีกล่าวว่า วิสัยทศัน์เป็นคาํกล่าวสั้นๆ อาจเพียงแค่ 4-5 คาํ แต่เป็น
พื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดใหก้บัเป้าหมายของธุรกิจ ศาสตราจารยเ์กรก (Professor Greg) และทอมลมัคิน 

(Tom Lumpkin) กล่าวถึงวิสยัทศัน์ว่าเป็นตวักาํหนดแรงบนัดาลใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น 

บิลส์เกตส์ (Bill Gates) และพอล อาเลน (Paul Allen) ผูเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจไมโครซอฟท ์เร่ิมตน้ธุรกิจ
ดว้ยคาํพดูท่ีว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรตั้งอยูบ่นโต๊ะทาํงานทุกโต๊ะ เพียงคาํกล่าวเพียงสั้นๆเท่านั้นท่ี
เป็นตวักาํเนิดคอมพิวเตอร์ส่วนตวัข้ึนมา ผูป้ระกอบการจึงควรหาสโลแกน (Slogans) หรือคาํกล่าว
เพียงสั้นๆ (Taglines) ท่ีเป็นวิธีทางในการกาํหนดวิสัยทศัน์การดาํเนินธุรกิจ (Mark, 1998) เช่น 

วิสยัทศัน์ของบริษทัโฆษณาโฟร์ค (Volk Advertising) คือ สร้างไอเดียชั้นยอดสาํหรับลูกคา้ชั้นเยีย่ม 

วิสยัทศัน์ของบริษทัตกแต่งเคก้ (Cook’s Cake) คือ ไม่ใช่เคก้วนัเกิดถา้ไม่มีการตกแต่ง และวิสยัทศัน์
ของบริษทัผลิตสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ครัม (Crum) คือ ส่งคุณภาพใหก้บัประชาชน เป็นตน้ 

 5.2.2 พนัธกิจ (Mission Statement)  

  พันธกิจมีจุดประสงค์ใกล้เคียงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป็นคาํอธิบายวิสัยทัศน์ 
ผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิมเป้าหมายในการทาํธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางกลยุทธ์ ท่ีจะใชพ้ฒันา
ต่อไปเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในพนัธกิจ จุดมุ่งหมายของพนัธกิจมุ่งเน้นถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและ
ตลาดเป็นหลกั เน้ือหาในพนัธกิจจะยงัไม่เนน้ถึงผลกาํไรของกิจการ พนัธกิจอาจกล่าวถึงกลยทุธ์ใน
การเขา้ถึงลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจ ท่ีสามารถสร้างจุดสนใจให้กับบุคคลทั้ งภายในและผูร่้วมทุน
ภายนอก ให้รับรู้ถึงเน้ือหาท่ีมีความสําคญัต่อธุรกิจ ขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ตาํแหน่งทางการคา้ คู่
แข่งขนั และสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัได ้ (Gregory and Lumpkin, 2004) เช่น พนัธกิจของ
บริษทัผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเด็กเบบ้ีจีน่ี (BabyGenie) คือ เพื่อความเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก 

และพนัธกิจของบริษทัภาพบ๊อบ วิกเตอร์ (Bob Victor’s) คือ เป้าหมายของเราคือการใหบ้ริการแด่
คุณ ดว้ยภาพท่ีสวยงาม กรอบท่ีสร้างสรรค ์และวสัดุชั้นยอด เป็นตน้ 
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 5.2.3 วาทกิจ (Elevator Pitch)  

  วาทกิจเป็นคาํอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัธุรกิจท่ีมีมากกว่าพนัธกิจ ผูป้ระกอบการ
อาจใชก้ารบอกเล่าแผนธุรกิจผ่านวาทกิจประมาณคร่ึงนาที หรือเขียนเป็นคาํอธิบายประมาณคร่ึง
หนา้กระดาษ วาทกิจเป็นส่วนท่ีผูป้ระกอบการใชน้าํเสนอแนวความคิดในการทาํธุรกิจ เน้ือหาใน
วาทกิจจะยงัไม่ลงลึกถึงรายละเอียดการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอน แต่เป็นขอ้มูลท่ีมีจุดประสงคใ์น
การทาํให้ผูฟั้งจดจาํและนาํไปบอกเล่าต่อได ้วาทกิจจึงเป็นรายละเอียดท่ีเตรียมไวส้ําหรับเสนอ
แนวความคิด สาํหรับผูท่ี้สนใจหลงัจากท่ีผูฟั้งสนใจหวัขอ้การดาํเนินธุรกิจแลว้ วาทกิจจะใชเ้ป็นตวั
ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมทนัที  

  วาทกิจถูกเขียนข้ึนภายใตห้ลกัการสาํคญัของวาทกิจ คือ การนาํเสนอเร่ืองราวต่อ
ผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการอาจตอ้งมีการนําเสนอแผนธุรกิจนับคร้ังไม่ถว้นต่อผูท่ี้สนใจและไม่สนใจ 
ดงันั้นการนาํเสนอเร่ืองราวธุรกิจผา่นวาทกิจ ผูป้ระกอบการควรนาํเสนอใหเ้ป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 

ผูป้ระกอบการตอ้งมีการซักซ้อม หรือใชต้วัอย่างสินคา้หรืออุปกรณ์เสริม เพื่อดึงดูดความสนใจ 
เน่ืองจากวาทกิจจะเป็นส่ิงท่ีคดักรองกลุ่มลูกคา้หรือผูร่้วมลงทุนท่ีมีความสนใจต่อธุรกิจ เช่น วาทกิจ
ของสถานีวิทยเุซลลทู์น (Cell Tune) คือ เม่ือคุณไดฟั้งรายการเหล่าน้ี คุณจะอยากรู้ทนัทีว่า คล่ืนน้ีมี
ช่ือว่าอะไร เซลลจู์นจะบริการเพลงท่ีคุณตอ้งการ คุณสามารถฟังไดผ้่านคล่ืนเอฟเอม็ (FM) เอเอ็ม 

(AM) และผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นคุณยงัสามารถดาวโหลดเพลงท่ีคุณตอ้งการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได ้ดว้ยบริการท่ีทนัสมยั สะดวกและรวดเร็ว เป็นตน้ 

 5.2.4 บทสรุปของผูบ้ริหาร (Executive Summaries)  

  บทสรุปของผูบ้ริหาร เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในการส่ือสารระหว่าง ผูบ้ริหาร
และผูส้นใจผ่านทางแผนธุรกิจ บทสรุปของผูบ้ริหารเป็นส่วนเน้ือหาท่ีผูอ่้านแผนธุรกิจจะไดอ่้าน
เป็นส่ิงแรก บทสรุปผูบ้ริหารมีความยาวประมาณหน่ึงหรือสองหนา้ เน้ือความโดยรวมของบทสรุป
ของผูบ้ริหารจะกล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ การตลาด การคาดหวงัและ
เป้าหมายของผูป้ระกอบการ โดยปกติบทสรุปของผูบ้ริหารจะเขียนจาก ส่ิงท่ีเป็นคาํถามเก่ียวกบั
ธุรกิจจากมุมมองของบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจธุรกิจ และนําเสนอหลกัการดาํเนินงาน บทสรุปของ
ผูบ้ริหารจะเขียนในภาษาท่ีค่อนขา้งเป็นทางการ เพื่อความสะดวกต่อการอ่านและทาํความเขา้ใจ
สาํหรับนกัลงทุน ทนายความ นายธนาคาร และผูส้นใจทัว่ไป บทสรุปของผูบ้ริหารควรประกอบไป
ดว้ยประเดน็ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
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  ดา้นผลิตภณัฑ:์ อธิบายถึงสินคา้ การบริการและวิธีการใชง้าน 

  ดา้นตลาด: อธิบายถึงขนาดกลุ่มเป้าหมายลกัษณะของกลุ่มลูกคา้และวิธีการท่ีจะซ้ือ
สินคา้และบริการ 
  ดา้นการแข่งขนั: อธิบายถึงส่ิงท่ีทาํใหสิ้นคา้หรือการบริการไม่ซํ้ ากบัคู่แข่งขนั 

  ดา้นการจดัการ: อธิบายถึงการเร่ิมตน้กิจการและขั้นตอนในการดาํเนินธุรกิจ 
  ดา้นธุรกิจ: อธิบายถึงตาํแหน่งของธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคตดา้นการทาํกาํไร
และความมัน่คงของกิจการ 
  ดา้นการเงิน: อธิบายถึงการจดัการดา้นการเงินเงินทุนหมุนเวียน และทุนสาํรองใน
การดาํเนินกิจการ 
  ประเด็นในบทสรุปผูบ้ริหารไม่ถูกจาํกดัไวเ้พียงหัวขอ้ขา้งตน้ แต่เน้ือหาส่วนใหญ่
เป็นการมองเก่ียวกบัสภาวะตลาด ขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ หรือการจดัการ บทสรุปผูบ้ริหารก็อาจมี
เพียงแค่เร่ืองเดียวท่ีเป็นหัวเร่ืองเด่นก็ไดโ้ดยยึด 2 หลกัการสําคญัคือ การอธิบายลกัษณะโดยรวม
ของธุรกิจ และอธิบายถึงมุมมองของผูบ้ริหาร 
 5.2.5 แผนธุรกิจ (Business Plan)  

  แผนธุรกิจเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เป็นมาตรฐานในการอธิบายรายละเอียดทาง
ธุรกิจ รายละเอียดของแผนธุรกิจจะอธิบายแต่ละองคป์ระกอบท่ีสําคญัของธุรกิจ แผนธุรกิจเต็ม
รูปแบบ (Full Business Plan) จะมีความยาวประมาณ 40-50 หนา้ มีรายละเอียดประกอบไปดว้ย 9 
ส่วนหลกั โดยมีรายละเอียดแผนธุรกิจประมาณ 25 หนา้ และส่วนอา้งอิงหรือภาคผนวกแผนธุรกิจ
ดา้นต่างๆประมาณ 15 หนา้ (Linda and Jerry, 1993) 

  สําหรับธุรกิจขนาดย่อม ผูป้ระกอบการท่ีใชก้ลยุทธ์การพฒันาเพิ่มเติม หรือการ
ลอกเลียนแบบ จะทาํให้แผนธุรกิจมีความกระชับมากกว่าแผนธุรกิจของสินคา้หรือบริการเป็น
นวตักรรมใหม่ ในกรณีท่ีประเภทของธุรกิจเป็นท่ียอมรับในตลาด ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรม มีแหล่งเงินทุนท่ีน่าเช่ือถือ จะทาํให้รายละเอียดของแผนธุรกิจมีรายละเอียดน้อยลง
เช่นกนั หรือแผนธุรกิจอาจเป็นแผนธุรกิจอยา่งง่าย (Simple Business Plan) ท่ีมีเพียงประมาณ 10 

หน้าเท่านั้น การท่ีผูป้ระกอบการจะทาํแผนธุรกิจในลกัษณะใดนั้นข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายในการ
นาํไปใชง้าน โดยแต่ละหัวขอ้ของแผนธุรกิจจะลดลงตามจุดประสงคท่ี์ผูป้ระกอบการตอ้งการ มี
รายละเอียดดงัหวัขอ้ถดัไป 
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5.3  รายละเอยีดแผนธุรกจิ (Business Plans Outline) 

 แผนธุรกิจเต็มรูปแบบเป็นแผนธุรกิจท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด เป็นข้อมูลท่ีรวม
รายละเอียดแต่ละดา้นขององคก์รไว ้(David, 2003: Edward, 2004: Kauffman, 2002: Ryan, 2003) 

ประกอบดว้ย หนา้ปก ช่ือเร่ือง สารบญั บทสรุปผูบ้ริหาร ขอ้มูลกิจการ สภาวะตลาด องคก์ร การเงิน 

และภาคผนวก โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 5.2 

 

ตารางท่ี  5.2  รายละเอียดแผนธุรกิจ 
 

รายละเอยีด จํานวนหน้า 
1. หนา้ปก  1 

2. ช่ือเร่ือง  1 

3. สารบญั  1 

4. บทสรุปผูบ้ริหาร 1-2 

5. ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการ 
5.1 รายละเอียดเก่ียวกบักิจการ 
5.1.1 วิสยัทศัน์ 
5.1.2 พนัธกิจและวาทกิจ 
5.1.3 จุดประสงค ์

5.1.4 ความเป็นมาของกิจการ 
5.2 ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 
5.2.1 รายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 
5.2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม 

 

1-2 

 

 

 

 

1-8 

6 ตลาด 

6.1 ตลาดและกลุ่มลูกคา้ 
6.2 การแข่งขนัและขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

6.3 กลยทุธ์ทางการตลาด 

6.3.1 กลยทุธ์ทัว่ไป 

6.3.2 แผนการขาย 
6.3.3 แผนการแข่งขนั 

6.3.4 แผนการพฒันา 

 

1-3 

1-2 

1-3 
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ตารางท่ี  5.2  รายละเอียดแผนธุรกิจ (ต่อ) 
 

รายละเอียด จาํนวนหนา้ 
7. องคก์ร 
7.1 โครงสร้างขององคก์ร 
7.2 บุคลากร 
7.3 ความสมัพนัธ์กบัองคก์รอ่ืน 

7.4 ตาํแหน่งท่ีตั้ง 

 

1/2-1 

1-3 

1/2 

1/2 

8. การเงิน 

8.1 ความเส่ียง 
8.2 การจดัการ 
8.3 บญัชีรายรับ 

8.4 งบกระแสเงินสด 

8.5 งบดุล 
8.6 ตน้ทุน 

8.7 สมมติฐานหรือเป้าหมาย 
8.8 ตารางเวลาการดาํเนินงานและการเงิน 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

9. ภาคผนวกต่างๆ เช่น ประวติัเจา้ของกิจการ หรือ รูปภาพ รายละเอียดสินคา้
หรือบริการ เป็นตน้ 

 

ท่ีมา (David, 2003: Edward, 2004: Kauffman, 2002: Ryan, 2003) 

 

 5.3.1 หนา้ปก (Cover Letter) 

  หนา้ปกเป็นเสมือนหนา้ตาของธุรกิจและผูป้ระกอบการ เม่ือผูป้ระกอบการส่งแผน
ธุรกิจให้กบัองคก์รหรือผูส้นใจ การสร้างจุดสนใจท่ีดีควรเร่ิมตน้ท่ีหนา้ปก รายละเอียดในหนา้ปก
จะตอ้งมีความเหมาะสมกบักระดาษหน่ึงหนา้ หนา้ปกเป็นการแนะนาํแผนธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
แสดงรายละเอียดใหเ้ห็นว่าทาํไมผูรั้บหรือผูท่ี้สนใจจึงควรอ่านแผนธุรกิจน้ี หนา้ปกควรใชว้สัดุท่ีมี
ลวดลายในการดึงดูดหรือจุดประเด็นให้เห็นถึงความสาํคญัในตอนตน้ มีส่ิงจูงใจเก่ียวกบัธุรกิจท่ีทาํ
ใหผู้ส้นใจตอ้งเปิดดูรายละเอียดในแผนธุรกิจต่อไป 
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 5.3.2 หนา้ช่ือเร่ือง (Title Page) 

  หนา้ช่ือเร่ืองประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัคือ ช่ือบริษทั สัญลกัษณ์หรือโลโก้
บริษทั ขอ้มูลการติดต่อ ช่ือกิจการ ท่ีอยู่บริษทั หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ ท่ีอยู่
เวบ็ไซต ์วนัท่ีท่ีจดัทาํแผนธุรกิจ หรือคร้ังของการปรับปรุงแผนธุรกิจแต่ละแผน และอาจแสดงส่วน
แสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น เอกสารน้ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั หา้มไม่ใหค้ดัลอก ทาํซํ้ าหรือแจกจ่ายโดย
มิไดรั้บอนุญาต 

  นอกจากน้ี หนา้ช่ือเร่ืองอาจมีรายละเอียดสาํคญัอ่ืนท่ีตอ้งการนาํเสนอได ้เช่น การ
เสนอช่ือของบุคคลท่ีมีส่วนในการจดัทาํแผนธุรกิจท่ีไม่ใช่เจา้ของหรือหุ้นส่วน เพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือและความน่าสนใจใหก้บัแผนธุรกิจ 
 5.3.3 สารบญั (Contents) 

  สารบญัเป็นการจดัรูปแบบตารางของเน้ือหา สารบญัประกอบดว้ยหวัเร่ืองท่ีสาํคญั
ในแต่ละส่วน เพื่อให้ผูส้นใจแผนธุรกิจไดท้ราบถึงเน้ือหาโดยรวมของแผนธุรกิจทั้งเล่ม และเพื่อ
ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลในส่วนต่างๆ เช่น บทสรุปผูบ้ริหาร ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั และ
แผนการตลาด เป็นตน้ โดยทัว่ไปหวัเร่ืองในสารบญัจะเป็นตวัอกัษรตวัหนา และส่วนรายละเอียดจะ
เป็นตวัอกัษรปกติ มีการย่อหน้าอย่างเป็นลาํดบัชั้น มีการแสดงหมายเลขหนา้ท่ีสอดคลอ้งกบัหน้า
ของแผนธุรกิจทุกหนา้ รวมถึงหนา้ของภาคผนวกเพ่ือความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล 
 5.3.4 บทสรุปผูบ้ริหาร (Executive Summary) 

  บทสรุปผูบ้ริหารมีความยาวประมาณ 1 หนา้ ผูป้ระกอบการจะเขียนบทสรุปของ
แผนธุรกิจ ท่ีเรียกว่าบทสรุปผูบ้ริหารก่อนส่วนอ่ืน เพื่อแสดงถึงภาพรวมของธุรกิจ รูปแบบการ
ดาํเนินธุรกิจ การตลาด การคาดหวงัและเป้าหมายของผูป้ระกอบการ บทสรุปผูบ้ริหารอยูส่่วนแรก
ของแผนธุรกิจ เพื่อกระตุน้ความสนใจและเป็นแนวทางในการเขียนอธิบายส่วนท่ีเหลือของแผน
ธุรกิจต่อไป 

 5.3.5 ขอ้มูลกิจการ (Company) 

  ขอ้มูลกิจการเป็นส่วนท่ีกล่าวถึงรายละเอียดของ กิจการ แนวความคิด อุดมคติ 

ผูอ่้านแผนธุรกิจจะทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกบักิจการ หลกัการการดาํเนินงานและบุคคลท่ีอยู่
เบ้ืองหลงั ส่วนขอ้มูลของกิจการจะประกอบดว้ยสองส่วนท่ีสําคญั คือ รายละเอียดโดยรวมของ
ธุรกิจและรายละเอียดท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีสินคา้หรือบริการ ดงัน้ี 
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  5.3.5.1 รายละเอียดของกิจการ (Company Description) 

   รายละเอียดของกิจการเป็นส่วนอธิบายเพิ่มเติมจากวิสัยทศัน์และพนัธกิจ
ของกิจการ รายละเอียดของกิจการจะมีประมาณ 1 ถึง 2 หนา้ รายละเอียดของกิจการเป็นส่วน
อธิบายถึงรายละเอียดเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง หรือวตัถุประสงคส์าํหรับธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
เช่น ยอดขายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวของกิจการ 
   รายละเอียดของกิจการประกอบไปดว้ย คาํอธิบาย ส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัท่ีมาท่ีไปของกิจการ ขอ้มูลทัว่ไปของกิจการ บุคลากรและสถานท่ี หนา้ท่ีรับผิดชอบของแต่ละ
แผนกหรือบุคคล รูปแบบการให้บริการ สถานะปัจจุบนัของกิจการ รูปแบบการกา้วหนา้ไปสู่การ
ประสบความสําเร็จ การไดรั้บเงินลงทุน การเร่ิมตน้การออกแบบผลิตภณัฑ์ การทดสอบตน้แบบ 

การทดสอบตลาด เป้าหมายการขายและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีอยูใ่นตลาด 

   ส่วนสุดทา้ยของรายละเอียดของกิจการ เป็นการอธิบายการเปรียบเทียบ
การดาํเนินกิจการภายใตก้ารแข่งขนัในตลาด การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั วิธีการทาํกาํไร การ
บรรลุพนัธกิจในทางธุรกิจ ขอ้มูลรายละเอียดเชิงกลยทุธ์ ของกิจการ เป็นขอ้มูลการวางแผนเพ่ือท่ีจะ
ไดรั้บโอกาส ในการขายแนวความคิดท่ีสาํคญั เก่ียวกบัวิธีการของผูป้ระกอบการ ภาษาท่ีใชค้วรเป็น
ภาษาท่ีทาํความเขา้ใจไดง่้ายและนาํเสนอในแง่บวก มีตวัเลขท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานของธุรกิจ 
เช่น เป้าหมายการมีอตัรากาํไรต่อปีร้อยละ 40 โดยมีการอา้งอิงความพึงพอใจของลูกคา้หรือตวัเลข
การเติบโตของกิจการ 
  5.3.5.2 รายละเอียดผลิตภณัฑ ์(Product Description) 

   รายละเอียดผลิตภัณฑ์มีประมาณ  1  ถึง  8  หน้า  จุดประสงค์ของ
รายละเอียดผลิตภณัฑ์ คือ การอธิบายรายละเอียดผลิตภณัฑ์ของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้หรือ
บริการ เพื่อช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจในสินคา้หรือบริการท่ีผูป้ระกอบการนําเสนอ อีกทั้งยงัเป็นการ
สาํรวจกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผูป้ระกอบการไปในเวลาเดียวกนัไดอี้กดว้ย คาํอธิบายผลิตภณัฑท่ี์ดี
จะดึงดูดผูอ่้านให้มีความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการในเบ้ืองตน้ คาํอธิบายรายละเอียดผลิตภณัฑ์
ควรประกอบดว้ยภาพตวัอยา่งหรือภาพจาํลอง ท่ีช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑห์รือบริการ ถึง
ความสามารถของผลิตภณัฑใ์นการตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาสาํหรับลูกคา้ พร้อมทั้ง
คาํอธิบายรายละเอียดผลิตภณัฑใ์นแต่ละขั้นตอน ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ ทั้งในดา้นคุณภาพ 

ดา้นรูปแบบสินคา้ ดา้นการบริการ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นความสะดวกส่วนตวั ดา้นการประกนั ดา้น
สถานท่ีติดต่อ ดา้นเครดิต รวมไปถึงรายละเอียดผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีการคุม้ครองกรรมสิทธ์ิ
โดยสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้หรือลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 
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 5.3.6 สภาวะตลาด (Market) 

  สภาวะตลาดเป็นเน้ือหาท่ีกล่าวถึงภาพรวมในการดํา เนินธุรกิจ  วิ ธีการท่ี
ผูป้ระกอบการจะวางแผนในการหากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การรักษาฐานลูกคา้เดิมและกลยทุธ์ในการ
จดัการกบัลูกคา้กลุ่มต่างๆ สภาวะตลาดประกอบไปดว้ยประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

  5.3.6.1 ตลาดและลูกคา้เป้าหมาย (Market and Target Customer) 

   ตลาดและลูกคา้เป้าหมายมีความยาวประมาณ 1 ถึง 3 หน้า ตลาด เป็น
ส่วนท่ีแสดงรายละเอียด จาํนวนประชากรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือประชากร 
ผูป้ระกอบการสามารถมองตลาดไดท้ั้งดา้นของขนาด คือ จาํนวนลูกคา้หรือจาํนวนของยอดขาย 
และสามารถมองในดา้นขอบเขตคือ ทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ระดบัชาติ นานาชาติ ผูป้ระกอบการจะเป็นผู ้
พิจารณาวา่ควรใชก้ารวิเคราะห์ในดา้นใด จากตวัผลิตภณัฑแ์ละสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจ 
ลูกคา้เป้าหมาย เป็นส่วนท่ีผูป้ระกอบการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัผูท่ี้สนใจสินคา้หรือบริการ 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายจาํแนกไดห้ลายรูปแบบ เช่น จาํแนกตามลกัษณะของประชากร เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา รายได้ หรือประสบการณ์ จาํแนกตามรูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น ซ้ือเพื่อใช้
ผลิตภณัฑ์ดว้ยตวัเองหรือ ซ้ือเพื่อขายผลิตภณัฑ์ จาํแนกตามรูปแบบความถ่ีในการซ้ือ เช่น วนัละ
คร้ัง สัปดาห์ละคร้ัง สองคร้ังต่อเดือน ทุกปี ทุกสามปี หรือแมก้ระทั้งหน่ึงคร้ังในชีวิต จาํแนกตาม
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภคกบัชนิดของผลิตภณัฑเ์ช่น ผูใ้ชร้ายใหม่ หรือ ลูกคา้เก่าผูเ้คยใช้
ผลิตภณัฑข์องคู่แข่งมาแลว้ เป็นตน้ ผูป้ระกอบการสามารถนาํเสนอประเภทกลุ่มลูกคา้ไดจ้ากบุคคล
ท่ีกาํลงัมองหาสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการ รวมถึงบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นใดดา้นหน่ึง
กบักิจการลว้นสามารถเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งส้ิน 

   เม่ือผูป้ระกอบการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มได ้ผูป้ระกอบการจะ
สามารถกาํหนดวิธีการดาํเนินงานในแต่ละกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดช้ดัเจน ซ่ึงจะช่วยใหแ้ยกแยะแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย และกาํหนดรายละเอียดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแผนธุรกิจได ้

  5.3.6.2 สภาวะการแข่งขนัและการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competition and 

Competition Advantage) 

   สภาวะการแข่งขันและการได้เป รียบทางการแข่งขัน  เ ป็นการ
เปรียบเทียบกิจการของผูป้ระกอบการกบักิจการท่ีมีอยูใ่นตลาด เน้ือหาของสภาวะการแข่งขนัและ
การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั มีประมาณ 1 ถึง 2 หนา้ ผูป้ระกอบการสามารถนาํเสนอเน้ือหาดว้ย
การบรรยายขอ้ความ หรือนาํเสนอโดยตารางเปรียบเทียบ เพื่อใหเ้ห็นขอ้แตกต่างชดัเจน ขอ้มูลหรือ
ตารางจะระบุถึงคู่แข่งท่ีสาํคญัในตลาด มีรายละเอียดของกิจการคู่แข่งประกอบ เช่น ช่ือกิจการ ท่ีตั้ง 
รวมถึงรายละเอียดดา้นการแข่งขนัของสินคา้หรือบริการ เช่น ส่วนแบ่งการตลาด ราคา จุดแขง็และ
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จุดอ่อนของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ โดยเน้ือหาในส่วนการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 
จะเน้นถึงความไดเ้ปรียบในส่ิงท่ีทาํให้สินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการไม่ซํ้ ากบัคู่แข่ง การมี
เอกลกัษณ์จากคู่แข่งรายอ่ืน การไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงโอกาสและแนวโน้ม
ของกิจการทางดา้นส่วนแบ่งการตลาด 

  5.3.6.3 กลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategy) 

   กลยุทธ์การตลาดเป็นท่ีผูส้นใจลงทุนให้ความสําคญัในแผนธุรกิจ มี
ความยาวประมาณ 1 ถึง 3 หนา้ แผนธุรกิจบางแผนถึงกบัแยกแผนกลยุทธ์ทางการตลาดไดเ้ป็นอีก
ส่วนหน่ึง เพื่อใชป้ระกอบกบัแผนธุรกิจ กลยทุธ์ทางการตลาดเป็นรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึงทิศ
ทางการดาํเนินงานของกิจการ และแนวโน้มระยะเวลาการคงอยู่ของกิจการในตลาด กลยุทธ์ทาง
การตลาดจึงเป็นส่วนท่ีผูอ่้านแผนธุรกิจใหค้วามสาํคญัในรายละเอียดมากในการแข่งขนัในปัจจุบนั 

กลยทุธ์ทางการตลาดมีเน้ือหาหลกั 3 องคป์ระกอบ คือ 1) กลยทุธ์การตลาดโดยรวม 2) แผนการขาย
ท่ีกาํหนดในแต่ละตลาด และ 3) แผนการเจริญเติบโตในระยะยาว ซ่ึงเน้ือหาทั้งสามส่วนแสดงให้
เห็นถึงความสามารถของผูป้ระกอบการในการแข่งขนักบับริษทัคู่แข่งรายอ่ืนในตลาด 

   รายละเอียดของกลยทุธ์การตลาดโดยรวม (Overall Strategy) กล่าวถึงกล
ยทุธ์ทัว่ไปของผูป้ระกอบการ เช่น ความแตกต่างของสินคา้หรือบริการ ราคา จุดขาย ส่วนแผนการ
ขายท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละตลาด (Sales Plan) ใชอ้ธิบายถึงวิธีการขาย ในแต่ละตลาดกลุ่มลูกคา้และ
แต่ละเป้าหมาย เป็นแผนการตลาดท่ีกาํหนดข้ึนสําหรับใช้ในแต่ละกลุ่มลูกคา้ กลยุทธ์การตลาด
โดยรวมและการตลาดแต่ละส่วนจะเป็นตวักาํหนดการประสบความสาํเร็จในการสร้างยอดขายใน
แต่ละดา้น ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลกาํไรใหก้บักิจการ ในแต่ละกลยทุธ์จะเนน้
ไปท่ีเน้ือหาทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย การกาํหนดราคา โปรแกรมพิเศษสาํหรับจูงใจ
ลูกคา้ เทคนิคการจดัจาํหน่ายและกลยทุธ์ดา้นสถานท่ี และมีรายละเอียดประกอบท่ีใชอ้ธิบายวิธีการ
จัดการเก่ียวกับการขายเช่น ตัวอย่างของส่ือโฆษณา เป็นต้น ผูป้ระกอบการยงัสามารถเพิ่ม
รายละเอียดกลยุทธ์ในภาคผนวก เพื่อพิสูจน์ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดน้ีมีการทาํงานท่ีไดผ้ลมาแลว้
จากการทดลองขายจริง อธิบายถึงผลการทดสอบเพ่ือยนืยนัความน่าเช่ือถือของกลยทุธ์ทางการตลาด
เหล่าน้ีได ้

 แผนการเจริญเติบโตในระยะยาว (Growth Plan) แมผู้ป้ระกอบการสามารถกาํหนดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีชดัเจน มีกลยุทธ์ท่ีดี แผนการขายท่ีดีกว่าคู่แข่งในตลาดจากกลยุทธ์ทาง
การตลาด แต่การแข่งขนัย่อมไม่มีท่ีส้ินสุด ดังนั้นแผนกลยุทธ์ในระยะยาวจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมี กลยุทธ์ทางการตลาดระยะยาวเป็นกลยุทธ์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ดา้นการ
แข่งขัน ด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านการคุ้มครองสิทธิบัตรและการคุม้ครอง
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ทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงด้านความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูร่้วมลงทุน และลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูป้ระกอบการสามารถแสดงรายละเอียดตวัอยา่งสัญญากบัลูกคา้หรือผูร่้วมลงทุนในระยะยาว เพื่อ
เพิ่มความน่าเช่ือถือต่อการดาํเนินกิจการระยะยาวได ้

 กลยทุธ์ทางการตลาดระยะยาวตอ้งอาศยัขอ้มูล การวางแผน และการดาํเนินงานบางส่วน
ของกิจการ ท่ีเรียกว่า การวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) การวางแผนการ
เจริญเติบโตในอนาคตตอ้งอาศยัการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ โดยการนาํเสนอส่วนการวิจยัและการ
พฒันาร่วมกับทิศทางการเจริญเติบโต เพื่ออธิบายถึงวิธีการทาํงานระยะยาวในเชิงลึก สําหรับ
เปรียบเทียบความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้หรือบริการในระยะยาว ท่ีอาจจะถูกทดแทน
ดว้ยเทคโนโลยใีหม่อยา่งรวดเร็ว รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อใหรั้กษาตาํแหน่งทางการตลาด 

การเจริญเติบโตของกิจการ 
 5.3.7 องคก์ร (Organization) 

  รายละเอียดองค์กรเป็นรายละเอียดส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของ
กิจการ ดา้นการสนบัสนุน ดา้นผลิตภณัฑ ์และฐานลูกคา้ จุดประสงคส่์วนขององคก์ร คือ การทาํให้
ผูอ่้านตระหนกัถึงโอกาสท่ีองคก์รจะประสบความสาํเร็จ จากบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงภายในกิจการ 
การสนับสนุนจากชุมชน ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานสนับสนุนภายนอก รวมถึงการจัด
โครงสร้างในแต่ละส่วนขององคก์ร เพื่อการดาํเนินงานท่ีเหมาะสม รายละเอียดในส่วนขององคก์รมี
เน้ือหาประกอบหลกัดงัน้ี 

  5.3.7.1 โครงสร้างองคก์ร (Organization Structures) 

   รายละเอียดโครงสร้างองคก์รมีประมาณ 1 หนา้ โครงสร้างองคก์รเป็น
ส่วนท่ีอธิบายถึงรายละเอียดการจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการ และการจดัการโครงสร้างขององคก์ร 
สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ขอ้มูลส่วนน้ีจะกาํหนดข้ึนโดยใชแ้ผนภูมิองคก์รท่ีมีรายละเอียดซับซ้อน
มาก แต่ธุรกิจขนาดย่อมท่ีมีผูป้ระกอบการ ผูจ้ดัการและพนักงานเพียงไม่ก่ีราย การจดัโครงสร้าง
ขององคก์รจะทาํไดง่้ายข้ึน สามารถอยูใ่นรูปคาํอธิบายหรือแผนผงัทัว่ไปได ้การจดัโครงสร้างของ
องค์กรควรเร่ิมต้นจากด้านบน ท่ีมีผูป้ระกอบการหรือผูจ้ ัดการระดับสูงสุด มีรายละเอียดช่ือ 
ตาํแหน่งและหนา้ท่ีท่ีสาํคญั จากนั้นจึงอธิบายขอบเขตของตาํแหน่งและหนา้ท่ีของบุคคลากรในแต่
ละระดบั รายละเอียดส่วนน้ีผูป้ระกอบการควรทาํให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น ตาํแหน่ง หน้าท่ี ความ
รับผดิชอบ จาํนวนพนกังานในแต่ละฝ่าย ลกัษณะการทาํงานเป็นแบบเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลา การ
ทาํงานเป็นแบบถาวรหรือตามฤดูกาล เพื่อความเป็นมาตรฐานในการดาํเนินงานต่อไป 



95 

 

 

  5.3.7.2 บุคลากรท่ีสาํคญั (Key Personnel) 

   รายละเอียดส่วนบุคลากรท่ีสาํคญัมีเน้ือหาไม่เท่ากนัในแต่ละกิจการ ส่วน
ใหญ่มีประมาณ 1 ถึง 3 หนา้ เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ผลิตภณัฑ ์การบริการ 
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การนาํเสนอเน้ือหาในส่วนน้ีในการเร่ิมตน้ธุรกิจ เป็นส่วนแสดง
รายละเอียดถึงผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงั เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัแผนธุรกิจ ถา้ผูอ่้านไม่มีความมัน่ใจใน
บุคลากร ความมัน่ใจในส่วนอ่ืนๆ ก็จะลดความน่าเช่ือถือลงไปเช่นกนั ดงันั้นเป้าหมายเน้ือหาของ
ส่วนน้ี คือ การสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจใหก้บัผูอ่้านแผนธุรกิจ 
   บุคลากรท่ีสําคญัของกิจการคือ ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และ
พนักงานในแต่ละระดับ ท่ีมีความสําคัญกับธุรกิจทุกส่วน เช่น พนักงานขายท่ีมีฐานลูกค้าท่ี
กวา้งขวางจะเป็นกุญแจสําคญัในการดาํเนินงานดา้นการขาย ท่ีปรึกษากิจการ ท่ีมีช่ือเสียงมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของกิจการ สาํหรับธุรกิจท่ีจะตอ้งใชบุ้คลากรผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีผลต่อการดาํเนินงานใน
การส่งเสริมกิจการของผูป้ระกอบการและพนัธมิตรผูร่้วมทุนของกิจการ ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นท่ีสาํคญั
สาํหรับผูอ่้านแผนธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
   รายละเอียดส่วนน้ีสามารถเพิ่มเติมในภาคผนวกของแผนธุรกิจ การใส่
ประวติัของบุคคลท่ีมีความสําคญั ท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับกิจการได้ ประวติัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบักิจการ ท่ีจะมีส่วนทาํใหกิ้จการประสบความสาํเร็จ บุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดกบักิจการจะ
ส่งผลท่ีดีกบัภาพลกัษณ์การดาํเนินงานของกิจการ ทาํใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จในการดาํเนิน
ธุรกิจเพิ่มข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น เม่ือผูป้ระกอบการตอ้งการความน่าเช่ือถือในการประสบความสาํเร็จท่ี
ไม่ไดจ้าํกดัอยู่ท่ีตวัผูป้ระกอบการ บุคลากรท่ีสําคญัในองคก์รทางสังคมหรือกลุ่มชุมชนก็สามารถ
เป็นบุคลากรท่ีสร้างท่ีมีความน่าเช่ือถือสาํหรับกิจการได ้

  5.3.7.3 ผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง (Related Service Providers)  

   รายละเอียดผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งมีประมาณ 1 หน้า ธุรกิจขนาดย่อม
เป็นกิจการท่ีมีขนาดกิจการไม่ใหญ่มาก ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลกิจการหลายดา้น การดาํเนิน
กิจการของผูป้ระกอบการจึงไม่ไดด้าํเนินการผูเ้ดียว จะตอ้งดาํเนินกิจการร่วมกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานดา้นต่างๆ ทั้งดา้นสินคา้หรือดา้นบริการ ถา้ผูป้ระกอบการมีผูร่้วมดาํเนินทางธุรกิจท่ี
มีคุณภาพ ผูป้ระกอบการก็เสมือนมีมืออาชีพท่ีอยูร่อบๆตวั เช่น ทนายความ ผูท้าํบญัชีและท่ีปรึกษา
อ่ืนๆ ผูท่ี้สามารถแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น หากผูป้ระกอบการมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัส่งสินคา้ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในวงการธุรกิจหรือลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ มี
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คณะกรรมการหรือท่ีปรึกษาท่ีเป็นบุคลากรท่ีสาํคญั มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีมีความน่าเช่ือถือ จะ
ทาํใหแ้ผนธุรกิจมีความน่าเช่ือถือข้ึนมาก 

  5.3.7.4 สถานท่ีตั้ง (Location) 

   สถานท่ีตั้ งเป็นแหล่งอา้งถึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของกิจการ สถานท่ีตั้ ง
รวมถึงอาคาร หน่วยงาน หรือสาขาของกิจการ ผูป้ระกอบการสามารถแสดงขอ้มูลสถานท่ีพร้อมกบั
รายละเอียดของแต่ละสถานท่ี โดยมีรายละเอียดท่ีมุ่งเนน้ตามเป้าหมายเชิงกลยทุธ์และการตลาดของ
กิจการ นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัสามารถกล่าวถึงแผนการลงทุนดา้นสถานท่ี หรือการให้เช่า
ทรัพยสิ์นของกิจการ เพ่ือแสดงถึงการขยายตวัในอนาคต หรือแผนการปรับปรุงกิจการหรือแผนการ
ขยายสาขา ส่ิงอาํนวยความสะดวกในดา้นสถานท่ีใหก้บัลูกคา้ 
 5.3.8 การเงิน (Financials) 

  รายละเอียดด้านการเงินจะประกอบด้วยสองส่วนท่ีสําคญั คือ ความเส่ียงด้าน
การเงิน และการจดัการด้านการเงิน เน้ือหาทั้งสองควรนาํเสนอให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะเม่ือ
ผูป้ระกอบการกาํลงัวางแผนท่ีจะหาผูร่้วมลงทุน เน้ือหาดา้นการเงินควรประกอบดว้ย รายงานทาง
การเงิน ยอดขาย ผลกาํไร ความคาดหวงั เป้าหมายหรือสมมุติฐานท่ีผูป้ระกอบการตั้งเอาไว ้โดยมี
การอา้งถึงแหล่งท่ีมาของตวัเลขท่ีนาํมาใชอ้า้งอิง 
  ความเส่ียงดา้นการเงิน (Critical Risks) อยูใ่นรายละเอียดดา้นการจดัการดา้น
การเงิน  เพื่อแสดงถึงวิธีการจัดการความเส่ียงอย่างเป็นลําดับ  และอธิบายถึงรายละเอียด
ส่วนประกอบด้านการเงินต่างๆ  ให้กับนักลงทุน  เช่น  รายละเอียดการวางแผนการลงทุน 

ความสามารถในการขาย การไถ่ถอนหุ้นของผูถื้อหุ้น การปันผล และการลม้เลิกกิจการ แผนการ
จดัการดา้นความเส่ียงมีจุดประสงคเ์พื่ออธิบายขั้นตอนและวิธีการในการทาํให้นกัลงทุนมัน่ใจ ใน
การจดัการความเส่ียงของผูป้ระกอบการ เพื่อตอบสนองต่อความกงัวลของนกัลงทุน โดยปกติความ
เส่ียงดา้นการเงินจะมีเน้ือหาประมาณหน่ึงหนา้ 
  รายละเอียดแผนการจดัการดา้นการเงิน (Deal) แสดงถึง งบการเงินต่างๆ เช่น งบ
กาํไรขาดทุน (Income Statement) งบกระแสเงินสด (Cash Flow) งบดุล (Balance Sheet) และขอ้
สมมุติฐาน (Assumptions) ของการเร่ิมธุรกิจ พร้อมทั้งเป้าการคาดคะเนและการคาดการณ์รายได้
และงบดุลในระยะส้ันและระยะยาว สําหรับธุรกิจขนาดย่อมท่ีเร่ิมตน้ใหม่ ผูป้ระกอบการควร
นาํเสนอการประมาณการขอ้มูลสองถึงสามปี ข้ึนอยู่กบัจาํนวนเงินทุนและระยะเวลาการคืนทุนใน
แต่ละประเภทกิจการ 



97 

 

 

  ส่ิงท่ีสาํคญัในการแสดงรายละเอียดดา้นการเงิน คือการประมาณการณ์ดา้นต่างๆ
ของผูป้ระกอบการ ตอ้งแสดงถึงขอ้สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยการจดัทาํเป็นรายการอา้งอิงตอนทา้ย 
สมมุติฐานจะถูกนาํมาพิจารณาในการวิเคราะห์ตวัเลขการคาดการณ์ดา้นการเงิน ผูป้ระกอบการจึง
ควรอธิบายสมมุติฐาน วิธีการคาํนวณต่างๆ เช่น สมมุติฐานในการคาดคะเนยอดขายและค่าใชจ่้าย 
เป็นตน้ 

 5.3.9 ภาคผนวก (Appendixes) 

  เน้ือหาส่วนท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการนาํเสนอนอกเหนือจากหวัขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

จะถูกนําเสนอไว้ในภาคผนวก ภาคผนวกได้รับความนิยมมากสําหรับแผนธุรกิจในปัจจุบัน 

เน่ืองจากหัวขอ้ท่ีสามารถเพ่ิมเติมตามความตอ้งการได ้ภาคผนวกจึงมีประโยชน์หลายดา้น ข้ึนอยู่
กบัส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการนาํเสนอ และให้ความสําคญัในแผนธุรกิจ เช่น รูปภาพสินคา้ การ
บริการหรือขอ้กาํหนด เม่ือสินคา้หรือบริการมีคุณสมบติัพิเศษ สาํเนาสัญญาการลงนามในจดหมาย
ต่างๆ ผลของการศึกษาดา้นการตลาดหรือการทดลองการขายจริง รายงานอุตสาหกรรม รายการ
ราคาสําหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการ ตน้แบบการโฆษณา ข่าวการประชาสัมพนัธ์ โลโ้ก้ ใบปลิว 
เอกสารทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิบตัร หรือการคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 

 

5.4  การพฒันาแผนธุรกจิ (Business Plan Development) 

 เม่ือผูป้ระกอบการมีแผนธุรกิจแลว้ ขั้นตอนท่ีสําคญัต่อมาคือการพฒันาแผนธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มโอกาสความสาํเร็จในการเสนอรายละเอียดของกิจการผา่นทางแผนธุรกิจ แผนธุรกิจท่ีไดจ้ดัทาํ
ข้ึนมาเป็นแผนธุรกิจสาํหรับผูอ่้านทัว่ไป ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของผูอ่้านส่วนใหญ่ แต่ในความ
เป็นจริงความตอ้งการของผูอ่้านหรือผูส้นใจแผนธุรกิจนั้นมีแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการจึงควรมีการ
พฒันาแผนธุรกิจต่อเพื่อนาํไปใชง้านจริงในแต่ละสถานการณ์ การพฒันาแผนธุรกิจสามารถจาํแนก
ตามลกัษณะแผนธุรกิจได ้4 ประเภท ประกอบดว้ย แผนธุรกิจสําหรับธุรกิจบุกเบิก แผนธุรกิจ
สาํหรับผูค้า้รายใหม่ แผนธุรกิจสาํหรับธุรกิจท่ีดาํเนินการอยู่แลว้ และแผนธุรกิจสําหรับภาครัฐ มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 5.4.1 แผนธุรกิจสาํหรับธุรกิจบุกเบิก (Plans for a Pioneering Business) 

  เป็นแผนธุรกิจท่ีควรใชเ้ม่ือสินคา้หรือบริการเป็นผลิตภณัฑใ์หม่สาํหรับผูบ้ริโภค 

หรือท่ีเรียกว่า ธุรกิจบุกเบิก หรือธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูริ้เร่ิม ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรให้
ความสาํคญัในการพฒันาแผนธุรกิจประเภทน้ี คือ 1) การทาํใหเ้ขา้ใจวิธีการทาํงานของผลิตภณัฑ ์2) 

การแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑข์องลูกคา้ 3) การแสดงถึงจาํนวนผูท่ี้ตอ้งการใน
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ผลิตภณัฑแ์ละ 4) การประเมินถึงกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคสาํหรับผลิตภณัฑ ์ส่ิงท่ีจะทาํใหผู้อ่้านแผน
ธุรกิจมีความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑห์รือบริการเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับแผนธุรกิจประเภทน้ี คาํอธิบาย
รายละเอียดเพ่ิมเติมของสินคา้หรือบริการ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บโดยการอา้งถึงประสบการณ์ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ ์ผลการทดลองใชผ้ลิตภณัฑจ์ากการทดสอบกลุ่มตวัอยา่ง ผลทดสอบกบั
ตลาดจริง การอา้งอิงหลกัฐานหรือตวัเลขจะทาํให้แผนธุรกิจมีนํ้ าหนักมากข้ึน อีกส่ิงหน่ึงท่ีสําคญั
สาํหรับแผนธุรกิจบุกเบิกสินคา้คือ กระบวนการผลิต โอกาสในการแสวงหาผลกาํไร เป็นส่ิงท่ีจะทาํ
ใหผู้ร่้วมลงทุนหรือลูกคา้มัน่ใจวา่สินคา้ใหม่จะมีการผลิตไดจ้ริงในระยะยาว เช่น เอกสารยนืยนัจาก
วิศวกรถึงกระบวนการการผลิตของผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผูอ่้านแผนธุรกิจมีความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์
ใหม่น้ี เป็นตน้ 

 5.4.2 แผนธุรกิจสาํหรับผูค้า้รายใหม่ (Plan for a New Entrant Business) 

  เป็นแผนธุรกิจท่ีพฒันาข้ึนมาใชเ้ม่ือประเภทสินคา้หรือบริการมีอยูแ่ลว้ในตลาด แต่
กิจการของผูป้ระกอบการเป็นผูเ้ขา้ร่วมรายใหม่ในตลาด เรียกได้ว่าเป็นผูค้า้รายใหม่ เป็นเร่ือง
ค่อนขา้งยากท่ีจะพิสูจน์วา่ผลิตภณัฑห์รือบริการของผูป้ระกอบการจะประสบความสาํเร็จในตลาดท่ี
มีสินค้านั้ นๆอยู่แล้ว ดังนั้ นในการนําเสนอแผนธุรกิจประเภทน้ี ผูป้ระกอบการจะต้องทาํให้
ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีจุดเด่นในรายละเอียด หรือวิธีการทาํงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยการระบุถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ และอธิบายถึงขอ้ไดเ้ปรียบ วิธีการท่ี
สินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการจะเขา้สู่ตลาดหรือขยายไปสู่ตลาดอ่ืนๆได ้

 5.4.3 แผนธุรกิจสาํหรับธุรกิจท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้ (Plan for an Existing Business)  

  ในบางคร้ังผูป้ระกอบการไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจก่อนท่ีจะเขียนแผนธุรกิจ เม่ือมีการ
เขียนแผนธุรกิจสาํหรับธุรกิจท่ีมีอยูแ่ลว้ ผูป้ระกอบการจะไดรั้บประโยชน์จากการรู้สภาพแวดลอ้ม
ของตลาดท่ีมีอยูจ่ริงและขอ้มูลดา้นต่างๆ เช่น ความตอ้งการของตลาด สภาพการเงินของบริษทั ใช้
เป็นพื้นฐานในการวางแผน ดงันั้นการคาดการณ์เก่ียวกบัการตลาดในดา้นการขายและผลกาํไร
จะตอ้งชดัเจนในแผนธุรกิจประเภทน้ี แผนธุรกิจประเภทน้ีจะทาํให้ผูอ่้านแผนธุรกิจมีความรู้สึก
เช่ือมัน่ในขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัตลาดและลูกคา้ ช่วยในการกาํหนดความชดัเจนในตลาด ส่วนใหญ่
แผนธุรกิจประเภทน้ีจะมีขอ้มูลในเชิงลึกขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดและคู่แข่ง รวมไปถึงสินทรัพยท่ี์มีการ
ปกป้อง เช่น รายช่ือของลูกคา้ รายช่ือของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อแสดงถึง
ความสามารถในการพฒันาธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการป้องกนั การทาํกาํไร
เพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูป้ระกอบการ รวมถึงแผนการขยายกิจการจากแนวความคิด
ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและกาํไรในส่วนการวิจยัและพฒันา 
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 5.4.4 แผนธุรกิจสาํหรับภาครัฐ (Plan for a Business with Government)  

  ธุรกิจบางประเภทท่ีข้ึนอยู่กับการอนุมติัของภาครัฐ เช่น ธุรกิจการจัดการขยะ 
สารเคมีเป็นพิษ สถานพยาบาล สถานีบริการต่างๆ โดยเฉพาะกิจการท่ีมีผลกระทบต่อสังคม ท่ี
ภาครัฐมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลจดัการ แผนธุรกิจประเภทน้ีจาํเป็นตอ้งมีเอกสารสาํคญัประกอบ 

เช่น เอกสารอนุมติั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เอกสารการแบ่งเขตหรือสัมปทาน เอกสารรับรองส่ิง
ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใบแสดงสิทธิ การไดรั้บสัมปทานท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 
และขอบเขตอาํนาจในการจดัการ เป็นตน้ 

 

5.5  แผนธุรกจิรูปแบบพเิศษ (Special Types of Plan) 

 เอ็ดเวิร์ด (Edward, 2004) กล่าวว่า แผนธุรกิจท่ีไดรั้บการปรับปรุงจะตรงตามความ
ตอ้งการของผูส้นใจในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงแผนธุรกิจน้ียงัสามารถพฒันาเพ่ือวตัถุประสงคพ์ิเศษอยา่งอ่ืน 

สาํหรับตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูส้นใจ หรือกลุ่มผูล้งทุนท่ีสาํคญัได ้แผนธุรกิจจึง
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขตามวตัถุประสงคพ์ิเศษของผูป้ระกอบการ โดยอาจใชเ้ป็นแผนธุรกิจยอ่ยของแผน
ธุรกิจหลกัท่ีมีรายละเอียดบางส่วนเพื่อเติม แผนธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงครู์ปแบบพิเศษประกอบดว้ย 
แผนธุรกิจสาํหรับแหล่งเงินทุน แผนธุรกิจสาํหรับผูร่้วมธุรกิจ แผนธุรกิจท่ีใหข้อ้มูลบนอินเทอร์เน็ต 

แผนธุรกิจสําหรับผูร่้วมทุน แผนธุรกิจการประดิษฐ์ และแผนธุรกิจสําหรับจดัการ มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 5.5.1 แผนธุรกิจสาํหรับแหล่งเงินทุน (Screening Plan) 

  ถา้ผูป้ระกอบการตั้ งใจจะส่งแผนไปยงัแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคารหรือ บริษทั
เงินทุน รูปแบบแผนธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการตอ้งส่งไป เรียกว่า แผนธุรกิจสาํหรับแหล่งเงินทุน หรือ 
แผนธุรกิจอยา่งยอ่ (Mini-plan) ท่ีเป็นส่วนยอ่ยของแผนธุรกิจหลกั แผนธุรกิจน้ีเป็นการปรับปรุงให้
มีเน้ือหาหลกัในการให้ขอ้มูลภาพรวม พื้นฐานของกิจการ และรายละเอียดทางดา้นการเงิน เพราะ
แหล่งเงินทุนจะพิจารณาตดัสินใจให้ทุนกบัธุรกิจท่ีมีแนวคิดชดัเจน มีความสมารถในการทาํกาํไร 
และมีความมัน่คงทางการเงินในระดบัท่ีตอ้งการ แผนธุรกิจประเภทน้ีประกอบดว้ย หนา้ปก บทนาํ 
บทสรุปผูบ้ริหารและส่วนการเงินของแผนธุรกิจ ภาคผนวก รวมถึง สัญญาการคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาหรือความสามารถในการผลิตของผลิตภณัฑ์ แผนธุรกิจอย่างย่อน้ียงัสามารถใช้ใน
ขั้นตอนการวางแผนดาํเนินธุรกิจไดอี้กดว้ยตวัอยา่งเช่น มิเชลล ์ แมคไมน่ี (Michael McMyne) ผู ้
ชนะรางวลัผูป้ระกอบการ ดว้ยการใชแ้ผนธุรกิจ ท่ีมีรายละเอียดทางดา้นการเงินเป็นหลกั (Michael 

and Nicole, 2003) 
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 5.5.2 แผนธุรกิจสาํหรับแจง้ข่าวสาร (Informational Plan)  

  แผนธุรกิจทัว่ไปมีรายละเอียดขอ้มูลจาํนวนมาก แผนธุรกิจจึงตอ้งมีการปรับเพื่อให้
เหมาะสมในการส่งให้ลูกคา้ หรือผูร่้วมธุรกิจ ผูป้ระกอบการตอ้งตดัขอ้มูลส่วนท่ีไม่จาํเป็นควร
ให้กับลูกค้า หรือผูร่้วมธุรกิจ เช่น งบการเงินของกิจการ แผนธุรกิจสําหรับแจ้งข่าวสารจะ
ประกอบดว้ยขอ้มูลของกิจการและองคก์รเป็นหลกั เช่น หนา้ปก บทนาํ บทสรุปผูบ้ริหาร ภาคผนวก
สําหรับข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํเสนอให้ลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจ เช่น รายละเอียดสินคา้หรือ
รายการราคา 
 5.5.3 แผนธุรกิจสาํหรับใหข้อ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (Web Site Plan) 

  เป็นแผนธุรกิจรูปแบบพิเศษท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั แผนธุรกิจประเภทน้ี
ใชน้าํเสนอบนเวบ็ไซต ์เพื่อให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งสาํหรับแสดงให้เห็นถึงความ
กา้วทนัเทคโนโลยขีองกิจการ รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีทนัสมยั แผนธุรกิจรูปแบบน้ีไดเ้ปรียบดา้น
ความสะดวกในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ มีการกระจายขอ้มูลอยา่งแพร่หลายในตน้ทุนท่ีไม่มากนกั แผน
กิจการรูปแบบน้ีมีเป้าหมายหลกัคือ การแจง้ให้ลูกคา้และผูร่้วมธุรกิจทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั
และสินคา้ แผนธุรกิจประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ รายละเอียดสินคา้หรือบริการ โดยมีภาพการ
สาธิตการเคล่ือนไหวของสินคา้ ผูป้ระกอบการยงัสามารถเพิ่มประวติับุคลากรท่ีสําคญั เพื่อเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือได ้ผูป้ระกอบการยงัสามารถเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผูช้มและความคิดเห็นเก่ียวกบัแผน
ธุรกิจ ท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัแผนธุรกิจ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ได ้

 5.5.4 แผนธุรกิจสาํหรับผูร่้วมทุน (Partner Plan) 

  เป็นแผนธุรกิจสาํหรับกิจการท่ีผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งหาผูร่้วมทุนในการดาํเนิน
ธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรด้านการค้าหรือการร่วมทุน แผนธุรกิจสําหรับผูร่้วมทุนจะให้
ความสําคญัเก่ียวกบัการเสนอแนวคิดทางการตลาด ในการหาพนัธมิตร แผนธุรกิจควรเน้นไปท่ี
ขอ้มูลทางการเงินของกิจการ แผนธุรกิจประเภทน้ีผูป้ระกอบการสามารถใหข้อ้มูลทั้งส่วนรวมและ
ส่วนย่อย โดยเน้นเน้ือหาดา้นการจดัการความเส่ียง และผลตอบแทนในการดาํเนินธุรกิจสาํหรับผู ้
ร่วมทุน 

 5.5.5 แผนธุรกิจสาํหรับส่ิงประดิษฐ ์(Invention Plan) 

  เป็นแผนธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการมุ่งเนน้การตลาดสาํหรับส่ิงประดิษฐ์ใหม่ โดยการ
นาํเสนอรายละเอียดส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นตน้แบบ และการไดรั้บใบอนุญาต นาํเสนอความเป็นไปได้
ของกิจการ ผูป้ระกอบการควรอธิบายเน้ือหาสาํคญัของส่ิงประดิษฐ์ในแผนธุรกิจประเภทน้ี ให้นกั
ลงทุนทราบถึงการดาํเนินธุรกิจในอนาคต เน่ืองจากสินคา้หรือบริการท่ีเป็นส่ิงใหม่ แผนธุรกิจจึง
ตอ้งมีการอธิบายอย่างละเอียด มีรูปภาพแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองความ
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ตอ้งการของผูบ้ริโภค การนาํเสนอสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายและถูกตอ้ง แผนธุรกิจอาจอธิบาย
ถึงการทดแทนสินคา้เดิม กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจไดอี้ก
ดว้ย 
 5.5.6 แผนธุรกิจสาํหรับจดัการ (Operational Plan) 

  เป็นรูปแบบแผนธุรกิจท่ีมีองคป์ระกอบเหมือนแผนธุรกิจปกติ แผนธุรกิจรูปแบบน้ี
เนน้ถึงการอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อการนาํไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 
รายละเอียดเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นดา้นสินคา้ การบริการ วิธีการจดัการ และแหล่งขอ้มูลติดต่อ
ของกิจการ เพื่อการนาํไปใชด้า้นการจดัการของกิจการในอนาคต 

 

5.6  ปัจจยัเส่ียงของแผนธุรกจิ (Critical Risks) 

 เดวิด (David, 2002) กล่าวถึง ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัแผนธุรกิจ ท่ีทาํให้ผูร่้วมลงทุน 

นายธนาคาร หุ้นส่วน หรือผูอ่้านแผนธุรกิจ มองแผนธุรกิจของผูป้ระกอบการในแง่ลบได ้ปัจจยั
เส่ียงของแผนธุรกิจแต่ละขอ้สามารถท่ีจะจดัการได ้อย่างไรก็ตามการทดสอบแผนธุรกิจท่ีดีท่ีสุดก็
คือ เสียงตอบรับจริงจากผูบ้ริโภค ท่ีสามารถบ่งบอกถึงความตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ เพื่อนาํกลบัมาแกไ้ขปรับปรุงแผนธุรกิจใหม่อีกคร้ัง ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณา
ถึงปัจจยัเส่ียงในแผนธุรกิจมี 6 ประเด็นประกอบดว้ย ตวัเลขท่ีเกินความเป็นจริง ความไม่แน่นอน
ด้านการขาย การมองข้ามการแข่งขัน การขาดประสบการณ์ การขาดแคลนแหล่งทุน และ
ผลตอบแทนท่ีไม่เพียงพอ (Dean and Evan, 1999) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.6.1 ตวัเลขท่ีเกินความเป็นจริง (Overstated Numbers) 

  ตวัเลขอา้งอิงต่างๆในแผนธุรกิจเป็นกญุแจสาํคญัของการประสบความสาํเร็จ แต่ถา้
ตวัเลขเหล่าน้ีดูดีเกินความเป็นจริง หรือดูดีเกินไปสาํหรับการเร่ิมตน้ ตวัเลขท่ีนาํมาอา้งอิงเหล่าน้ีก็
จะส่งผลเสียต่อแผนธุรกิจทนัที เช่น ตวัเลขการประมาณการณ์ยอดขาย กาํไร เงินเดือน ผลตอบแทน
ผูถื้อหุ้น หรือ ความสามารถในการทาํกาํไรท่ียอดเยี่ยม ผูป้ระกอบการควรแสดงตวัเลขบนพื้นฐาน
ความเป็นจริง เช่น การปรับเงินเดือนท่ีควรพิจารณาตามความสามารถของแต่ละคน ผูป้ระกอบการ
อาจจะกาํหนดใหผ้ลตอบแทนเงินเดือนท่ีไม่มากนกั แต่จะพิจารณาจากรายไดท่ี้ไดรั้บจากการปันผล
กาํไรของกิจการแทน ดงันั้นตวัเลขท่ีอา้งอิงในแผนธุรกิจ ผูป้ระกอบการควรนาํเสนอตวัเลขท่ีมี
โอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไม่ใช่ตวัเลขท่ีดีท่ีสุด 
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 5.6.2 ความไม่แน่นอนดา้นการขาย (Uncertain Sales) 

  ความไม่แน่นอนดา้นการขายเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงในแผนธุรกิจ 
เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในการบริโภคของลูกค้า จาํนวนผูท่ี้จะซ้ือสินค้าท่ีคิดคาํนวณจาก
ประชากรทั้งหมด ผูป้ระกอบการสามารถทาํการวิเคราะห์ออกมาได ้แต่การทดสอบท่ีดีท่ีสุดของ
แผนธุรกิจสามารถหาไดจ้ากการทดสอบกลุ่มตวัอย่างในตลาดจริงในแต่ละพื้นท่ี การทดสอบทาง
การตลาด การทดลองขายผลิตภณัฑก์ารสาํรวจความคิดเห็นของผูท้ดลองใช ้สินคา้หรือการบริการ
ในพื้นท่ี ท่ีกาํหนดช่วงเวลา จะทาํใหผู้ป้ระกอบการมีขอ้มูลรายละเอียดของกลุ่มลูกคา้ใกลค้วามเป็น
จริงได ้เป็นการช่วยคาดคะเนดา้นการขาย การทาํกาํไรตามเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้และวิเคราะห์จาํนวน
ผูบ้ริโภคจริงไดม้ากกวา่การเฉล่ียตามอตัราส่วนของประชากร 
 5.6.3 การมองขา้มการแข่งขนั (Overlooked Competition) 

  ถึงแมผู้ป้ระกอบการจะมีความเช่ียวชาญในสินคา้หรือบริการ ของตนเอง แต่ความรู้
ความเช่ียวชาญนั้ นก็สามารถเกิดข้ึนกับคู่แข่งขันทางธุรกิจของรายอ่ืนๆได้เช่นกัน  ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการจึงต้องรู้เก่ียวกับข้อมูลของผูร่้วมแข่งขันเป็นอย่างดี การเคล่ือนไหวในแต่ละ
สถานการณ์ของผูแ้ข่งขนัท่ีกาํลงัเดินหน้าทางธุรกิจ รวมถึงการเขา้สู้ตลาดของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

ดงันั้นการมองขา้มการแข่งขนัจึงเป็นปัจจยัเส่ียงหน่ึงท่ีสาํคญัสาํหรับแผนธุรกิจ 
 5.6.4 การขาดประสบการณ์ (Experience Deficits) 

  ธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จส่วนใหญ่มาจาก ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ ผู ้
ประกอบท่ีมีประสบการณ์มากจะมีวิธีจดัการความเส่ียงไดดี้ในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีไม่มีประสบการณ์จึงจาํเป็นตอ้งศึกษา เช่น ความเส่ียงซ่ึงผูป้ระกอบการไม่
สามารถทราบไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนระหว่างการดาํเนินธุรกิจ ประสบการณ์การ
ทาํงานในพื้นท่ีและการบริหารจดัการ ประสบการณ์จริงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัมากสําหรับธุรกิจ
ขนาดย่อม ในการนาํไปประยุกตใ์ชเ้ม่ือดาํเนินธุรกิจจริง ถา้ผูป้ระกอบการยงัขาดประสบการณ์ใน
การทาํธุรกิจ ผูป้ระกอบการควรตอ้งตดัสินใจเลือกผูท่ี้มาเป็นหุ้นส่วน ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาผูท่ี้มี
ประสบการณ์ทางดา้นต่างๆท่ีทาํงานร่วมกนั (Mitchell et al., 2000) 

 5.6.5 การขาดแคลนแหล่งทุน (Inadequate Cushion) 

  การขาดแหล่งทุนเป็นปัญหาใหญ่สําหรับธุรกิจขนาดย่อมในการเร่ิมตน้กิจการ 
เหตุผลในการไม่ประสบผลสาํเร็จของธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ ก็คือ การขาดแคลนแหล่งเงินทุน 

การมีเงินทุนเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินการทางธุรกิจ สามารถท่ีจะดึงดูดกลุ่มผูร่้วมลงทุน กลุ่มลูกคา้
ท่ีภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ให้นานท่ีสุด เป็นหลกัประกนัของกิจการในการให้ผ่านพน้อุปสรรคภายใน 

อุปสรรคภายนอก และการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงได ้การมีเงินทุนเพียงพอจะช่วยบริหารจดัการ
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ธุรกิจได ้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีแผนการเก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนเอาไว ้การจดัเก็บรายไดท่ี้
ไดรั้บ เพื่อใชช่้วยเหลือธุรกิจของตนให้ดาํเนินต่อไปในภาวะขบัขนั ซ่ึงเป็นวิธีการหลีกเล่ียงหรือ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนดา้นการขาดแคลนแหล่งทุนในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการได้
ในอนาคต 

 5.6.6 ผลตอบแทนท่ีไม่เพียงพอ (Inadequate Payback) 

  ผลตอบแทนเป็นส่ิงท่ีจําเป็นต่อการอยู่รอดในการดําเนินธุรกิจ เช่นเดียวกับ
รายละเอียดท่ีสําคญัในแผนธุรกิจท่ีนายทุนหรือนายธนาคารตอ้งการจะเห็น คือ การคาดหวงัการ
ชาํระเงินท่ีกูย้ืมมาลงทุนทางธุรกิจ รายละเอียดส่วนน้ีมีความสําคญัสําหรับนักลงทุนเป็นอย่างยิ่ง 
ผูป้ระกอบการตอ้งอธิบายถึงแนวโนม้อตัราการเติบโตของธุรกิจ ผลกาํไรท่ีจะไดรั้บ แสดงให้เห็น
ไดว้่ารายไดท่ี้ไดรั้บมาสามารถชาํระหน้ีสินท่ีกูย้ืมมาได ้สาํหรับลูกจา้ง พนกังาน หรือบุคลากรของ
กิจการ เน้ือหาในส่วนของผลตอบแทนการปฏิบติัหน้าท่ีในการทาํงานและผลกาํไรของธุรกิจ จะ
เป็นตวับอกถึงโอกาสและความสามารถในการดาํรงอยูข่องธุรกิจในอนาคต 

 

5.7  การนําเสนอแผนธุรกจิ (Present the Plan) 

 เม่ือผูป้ระกอบการมีแผนธุรกิจท่ีเหมาะสม สาํหรับผูฟั้งแต่ละกลุ่ม ขั้นตอนต่อมาคือ การ
นําเสนอแผนธุรกิจ ผูป้ระกอบการจะต้องทราบและเขา้ใจขอ้มูลในแผนธุรกิจทั้ งหมด เน้ือหา
บางส่วนของแผนธุรกิจอาจเป็นเร่ืองท่ีทาํความเขา้ใจยากสาํหรับบุคคลทัว่ไป เม่ือผูป้ระกอบการตอ้ง
นาํเสนออยา่งเป็นทางการ ผูป้ระกอบการตอ้งนาํเสนอรายละเอียดในรูปแบบท่ีสามารถทาํใหผู้ส้นใจ
เขา้ใจในแผนธุรกิจได ้ดว้ยการนาํเสนอแผนธุรกิจในภาพรวม เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นวิสัยทศัน์ 
ความสามารถ ความชดัเจน ความรู้ และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปดาํเนินการ ผูป้ระกอบการควร
ใหค้วามสาํคญักบัทุกรายละเอียดในการนาํเสนอแผนธุรกิจทุกคร้ัง  
 การนาํเสนอแผนธุรกิจโดยทัว่ไปใชเ้วลาในการนาํเสนอประมาณ 10-15 นาที และใชเ้วลา
อีกประมาณ 15 นาที เพื่อเป็นการตอบคาํถามในรายละเอียดท่ีผูรั้บฟังสงสัย การนาํเสนอแผนธุรกิจ
จะนาํเสนอแนวความคิดท่ีสําคญั ตามดว้ยช่องทางและโอกาสในการขายสินคา้ ตามดว้ยความคิด
ของผูป้ระกอบการ และรายละเอียดอ่ืนท่ีเป็นโอกาสในการทาํเงินใหก้บัธุรกิจของผูป้ระกอบการได ้

เพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟั้ง 
 มากาเรตและซิมโน (Margaret and Simno, 2002) กล่าววา่ ส่วนสาํคญัในการนาํเสนอแผน
ธุรกิจคือ โอกาสในการให้ผูฟั้งร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนธุรกิจของผูป้ระกอบการ การ
แสดงความคิดเห็นของผูฟั้งมีประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากจะทาํให้ผูฟั้งถามในส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ ยงั
สามารถทาํให้ผูฟั้งมองเห็นความตั้งใจของผูป้ระกอบการ และโอกาสในการประสบผลสาํเร็จจาก
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ความมุ่งมัน่และความเป็นมืออาชีพสาํหรับผูป้ระกอบการ ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรตระหนกัในการ
ตอบขอ้สงสัย คือ การตอบขอ้สงสัยดว้ยความมุ่งมัน่ ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจ ความเป็นมือ
อาชีพ และแสดงความมีมนุษยส์มัพนัธ์ในการทาํธุรกิจร่วมกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ความมุ่งมัน่ (Passion) ในการนาํเสนอแผนธุรกิจ ผูป้ระกอบการตอ้งนาํเสนอแผนธุรกิจ
ดว้ยตนเอง นาํเสนอผ่านความเขา้ใจ มีการใชข้อ้มูลประกอบ นาํเสนอดว้ยความช่ืนชอบในธุรกิจ 
บอกเล่าประสบการณ์ท่ีความน่าสนใจเก่ียวกบัธุรกิจ การนาํเสนอลกัษณะน้ีจะทาํให้ผูฟั้งเห็นความ
ตั้งใจในการท่ีจะดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ เห็นถึงความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะทาํ 
พร้อมทั้งความมุ่งมัน่ของผูป้ระกอบการได ้

 ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) ผูป้ระกอบการสามารถแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญทาง
ธุรกิจไดจ้ากการตอบคาํถามของผูส้งสยั ผูป้ระกอบการควรมีการเตรียมคาํตอบล่วงหนา้ เพื่อคาํตอบ
ท่ีมีรายละเอียดชดัเจนเก่ียวกบัแผนธุรกิจได ้ผูส้อบถามยอ่มมีความคาดหวงัในคาํตอบ คาํตอบท่ีไม่
ชดัเจนจะทาํใหผู้ส้นใจแผนธุรกิจไม่มีความเช่ือมัน่ในแผนธุรกิจ การตอบคาํถามของผูป้ระกอบการ
ควรตอบดว้ยการอธิบายหลกัการ และรายละเอียดทางธุรกิจ จะทาํใหผู้ส้นใจแผนธุรกิจเห็นถึงความ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญของผูป้ระกอบการ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรเตรียมความพร้อมในสถานการณ์
ต่างๆ ความพร้อมในการตอบคาํถาม คาํอธิบายตวัเลขท่ีอยู่ในแผนธุรกิจ ท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลอย่าง
ชดัเจน แหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้รวมถึงการคาดการณ์ตวัเลขต่างๆ ตอ้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นไป
ได ้เพื่อแสดงถึงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางธุรกิจได ้

 ความเป็นมืออาชีพในการทาํงาน (Professional) ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงความเป็นมือ
อาชีพในการทาํงานผ่านการนาํเสนอแผนธุรกิจท่ีไดท้าํจดัไว ้แสดงให้เห็นถึงความสามารถท่ีจะ
นาํออกไปใชไ้ดจ้ริงอยา่งมืออาชีพ ผูป้ระกอบการควรกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัในแผนธุรกิจ 
แนวทางการนาํไปใชท่ี้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการทาํงานท่ีนาํเสนอควรมีการ
จดัทาํเป็นหมวดหมู่ แบ่งประเภทการทาํงาน หรือมีการเพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนการดาํเนินงาน
บางอยา่งเพ่ือให้เขา้ใจยิ่งข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการทาํงานของผูป้ระกอบการ 
การนาํเสนอผลงานอยา่งมืออาชีพจะสามารถสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูส้นใจร่วมลงทุนได ้

 ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ (Relationship) สําหรับการนําเสนอแผนธุรกิจให้กับผูฟั้ง ส่ิงท่ี
ผู ้ประกอบการควรแสดงออกไปพร้อมการนําเสนอคือ การแสดงให้เห็นว่าการทํางานกับ
ผูป้ระกอบการเป็นเร่ืองสะดวกและเป็นเร่ืองท่ีง่าย ระหว่างการนาํเสนอ หากผูป้ระกอบการนาํเสนอ
แผนธุรกิจด้วยตัวเอง  การนําเสนอสู่ผู ้ฟังจะทําให้ผู ้ฟังรับรู้ถึงลักษณะการทํางานร่วมกับ
ผูป้ระกอบการได ้ดว้ยเทคนิคและวิธีการส่ือสาร เช่น การส่ือสารดว้ยสายตา การเรียกช่ือของบุคคล 
การจดจาํรายละเอียดต่างๆ หรือการเสนอแนวคิดของผูฟั้งท่ีสนใจในขณะนั้น การแสดงออกดว้ย
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รอยยิ้ม ความเป็นมิตรไมตรีและความจริงใจ เม่ือผูฟั้งตั้งคาํถามเก่ียวกับผลกระทบ ปัญหาท่ีไม่
เหมาะสมสาํหรับความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ หรือเม่ือผูป้ระกอบการไม่สามารถหาคาํตอบได ้

ผูป้ระกอบการควรตอบคาํถามดว้ยการอธิบายอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาํอารมณ์มาใชร่้วมในการ
ตอบ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งของการแสดงออกใหผู้ฟั้งทราบถึงตวัตนของผูป้ระกอบการ เป็นส่ิงท่ีทาํ
ใหผู้ฟั้งรับรู้ถึงการมีมนุษยส์มัพนัธ์ในการทาํงานร่วมกบัผูป้ระกอบการได ้

 

5.8  สรุป 

 แผนธุรกิจนบัไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัสาํหรับผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
รายใหม่ แผนธุรกิจจะช่วยทาํให้มองเห็นภาพและประเมินแนวทางท่ีธุรกิจจะเป็นไปได ้รวมถึง
โอกาสในการหาเงินทุนหรือผูร่้วมลงทุน ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับกิจการขนาดยอ่ม เทคนิคในการ
สร้างแผนธุรกิจเร่ิมตัง่แต่ วิสัยทศัน์ พนัธ์กิจ วาทกิจ บทสรุปผูบ้ริหารและแผนธุรกิจ เป็นส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งมีความเขา้ใจ และพร้อมท่ีจะนาํเสนอตลอดเวลา การลงรายละเอียดจะทาํให้
ผูป้ระกอบการทราบถึงแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินกิจการ การพฒันาแผนธุรกิจให้ตรง
ตามความตอ้งการของผูฟั้งในแต่ละสถานการณ์ ดงันั้นการเร่ิมตน้กิจการใหม่ของผูป้ระกอบการ
ดว้ยแผนธุรกิจจึงเป็นโอกาสท่ีดีสาํหรับผูป้ระกอบการในการมองเห็นภาพรวมของกิจการ พร้อมทั้ง
ผูส้นใจในการร่วมดาํเนินกิจการของผูป้ระกอบการอีกดว้ย  
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 5 

 

 1. หลกัการในการเขียนแผนธุรกิจคืออะไร 
 2. ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งนาํเสนอแผนธุรกิจระหวา่งสนทนาท่ีโตะ๊อาหาร ผูป้ระกอบการ
จะเลือกนาํเสนอแผนธุรกิจอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 
 3. ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของแผนธุรกิจคืออะไร เพราะเหตุผลใด 

 4. จงเปรียบเทียบการเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจดว้ยการทาํแผนธุรกิจกบัการเร่ิมดาํเนินธุรกิจ
ทนัที 

 5. รายละเอียดของแผนธุรกิจขนาดยอ่มควรประกอบไปดว้ยส่วนใดบา้ง 
 6. จงยกตวัอยา่งการพฒันาแผนธุรกิจ 
 7. ปัจจยัเส่ียงของการเขียนแผนธุรกิจคืออะไร มีวิธีแกไ้ขอยา่งไร 
 8. ผูป้ระกอบการจะทาํอยา่งไรเพื่อใหแ้ผนธุรกิจง่ายต่อความเขา้ใจของผูส้นใจ 
 9. จงเขียนแผนธุรกิจท่ีสนใจ และทาํการนาํเสนออยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 

 



 

บทที ่ 6 

ผลติภณัฑ์และกลยุทธ์ราคา 
(Product and Pricing Strategies) 

 

 ในการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ม ผูป้ระกอบการจะถูกมองเป็นส่ิงเดียวกบักิจการ ลูกคา้จะมี
ความคาดหวงัในกิจการเช่นเดียวกบัความคาดหวงัในตวัผูป้ระกอบการ ส่ิงน้ีถือเป็นจุดแขง็และเป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบของธุรกิจขนาดย่อม ท่ีสามารถดาํเนินกิจการในแหล่งชุมชนหรือสังคมได ้ท่ามกลาง
การระดมเงินทุนของกิจการขนาดใหญ่ ดงันั้นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มจะตอ้งมีความเช่ียวชาญใน
ขอ้ไดเ้ปรียบของตนเองท่ีสาํคญัทั้ง 2 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา 
 

6.1  ผลติภณัฑ์ (Product) 

 ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการนาํเสนอออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปของตวัสินคา้ (Goods) เช่น รถยนต ์เส้ือ อาหาร ฯลฯ หรืออยูใ่นรูปของ
การบริการ (Services) เช่น การลา้งรถ การทาํผม การซกัรีด ฯลฯ นอกจากน้ีผลิตภณัฑย์งัรวมถึง
แนวความคิด (Ideas) เช่น นโยบายการเมือง ข่าวสารสาธารณะ อีกดว้ย โดยปกติผูป้ระกอบการจะ
แบ่งประเภทผลิตภณัฑ์ออกเป็นสินคา้หรือบริการ ซ่ึงในความเป็นจริงผลิตภณัฑ์ไม่สามารถแยก
ประเภทออกเป็นสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งชดัเจน ผลิตภณัฑจ์ะมีส่ิงเช่ือมโยงกนัระหว่างสินคา้และ
บริการอยูเ่สมอ ดงัรูปท่ี 6.1 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  6.1  ความเช่ือมโยงระหวา่งสินคา้และบริการ 
 

สินคา้ 
(Pure Good) 

สินคา้-เสริมบริการ 
(Good dominated-

product) 

ผลิตภณัฑล์กูผสม
(Hybrid) 

บริการ-เสริมสินคา้ 
(Service 

dominated-product) 

บริการ 
(Pure Service) 
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 สินคา้และบริการมีความสัมพนัธ์กันอยู่เสมอ ผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถในการ
แยกแยะความเป็นสินคา้หรือบริการของผลิตภณัฑไ์ด ้จะทาํใหท้ราบถึงขอ้ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑ์
แต่ละดา้น ทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ยิง่ข้ึน ผูป้ระกอบการสามารถแยกประเภทผลิตภณัฑ์
ได ้ดงัน้ี 

 6.1.1 ความสามารถในการจบัตอ้ง (Tangibility) 

  เป็นการแยกผลิตภณัฑโ์ดยใชล้กัษณะพ้ืนฐานทางกายภาพ สินคา้สามารถจบัตอ้ง
ได ้ส่วนบริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้สินคา้มีตวัตนทางกายภาพ เป็นวตัถุท่ีสามารถจบัได ้มองเห็น
ได ้สมัผสัได ้ทดสอบได ้ขณะท่ีบริการไม่สามารถทาํส่ิงเหล่าน้ีได ้ผลิตภณัฑป์ระเภทบริการจึงนิยม
สร้างตัวสินค้าข้ึนมาประกอบ เพื่อใช้เป็นเอกลักษณ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ในการโฆษณา เช่น 

ผลิตภณัฑ์บริการท่ีตอ้งการจะนาํเสนอการบริการท่ีรวดเร็ว มกันาํสัญลกัษณ์ของรถแข่ง เสือหรือ
สญัลกัษณ์แห่งความเร็วอ่ืนมาเป็นจุดเช่ือมโยงสญัลกัษณ์ของการบริการ 
 6.1.2 ความสามารถในการแบ่ง (Inseparability) 

  บริการสามารถแบ่งส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บออกเป็นส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการและการ
บริโภคงานบริการไดใ้นเวลาเดียวกนั เช่น การบริการตดัผม ขณะท่ีลูกคา้กาํลงัตดัผม ส่ิงท่ีลูกคา้
ไดรั้บจากบริการตดัผมคือ การไดรั้บผมทรงใหม่ จะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกบัท่ีไดรั้บการบริการตดัผม 

แต่ถา้เป็นสินคา้ ส่ิงท่ีลูกคา้จะไดรั้บจะมีเพียงจากการบริโภคเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากตวั
สินคา้เท่านั้น เช่น อาหารกระป๋อง ซ่ึงไม่สามารถแยกตวัสินคา้ออกจากการบริการได ้

 6.1.3 ความข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑ ์(Heterogeneity) 

  สาํหรับบริการ คุณภาพการบริการจะข้ึนอยูก่บักิจการหรือการให้บริการของแต่ละ
บุคคล ในแต่ละช่วงเวลา เช่น คุณภาพของงานบริการตดัผมจะข้ึนอยูก่บัร้านท่ีมีรูปแบบและสไตลท่ี์
ต่างกนั ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาการใหบ้ริการ ข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของช่างตดัผม ปริมาณท่ีช่างตดัผมตอ้งรับ
ลูกคา้ในแต่ละวนั ช่วงเวลาทาํงานเช้าหรือช่วงบ่าย ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลทาํให้งานบริการท่ีลูกคา้
ไดรั้บไม่เหมือนกนัในบริการแต่ละคร้ัง ในขณะท่ีสินคา้สามารถควบคุมขั้นตอนการผลิตไดใ้นแต่
ละขั้นตอน ทาํใหคุ้ณภาพของสินคา้แต่ละช้ินไม่มีความแตกต่างกนัมาก สินคา้ท่ีลูกคา้ไดรั้บสินคา้จึง
เหมือนกนั ไม่มีความข้ึนอยู่กบัผลิตภณัฑ์เหมือนการบริการ ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการประเภท
บริการพยายามท่ีจะลดความแตกต่างของงานบริการเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการตกแต่งร้านท่ี
พยายามให้มีลักษณะเดียวกัน การมีชุดเคร่ืองแบบการทาํงาน การกําหนดราคา การกําหนด
มาตรฐานของเฟรนไชดต่์างๆ รวมถึงการนาํระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชแ้ทนคน เพื่อสร้างมาตรฐาน
ของบริการ เช่น เคร่ืองกดเงินสด เคร่ืองรับฝากเงินสด เป็นตน้ 
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 6.1.4 ความสามารถในการจดัเกบ็ (Perish ability)  

  สินคา้มีความสามารถในการจดัเก็บ สามารถเก็บแลว้และนาํมาใชใ้นภายหลงั หรือ
เก็บแลว้นํามาขายในภายหลังได้ ในขณะท่ีบริการไม่สามารถทาํได้ เช่น งานบริการตดัผมไม่
สามารถเก็บงานบริการแลว้นาํมาบริการในวนัรุ่งข้ึนได ้การโดยสารรถโดยสารหรือเคร่ืองบิน ไม่
สามารถเกบ็ท่ีนัง่แลว้นาํมาบริการในรอบถดัไปได ้งานบริการจึงตอ้งจดัโปรโมชัน่ในช่วงเวลาต่างๆ 

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเขา้รับบริการของลูกคา้ เช่น การลดราคาตัว๋การชมภาพยนตร์ในทุกเยน็วนั
พธุ 
 ผลิตภณัฑลู์กผสม (Hybrid) 

 ผลิตภณัฑ์ลูกผสมเป็นการรวมกนัระหว่างตวัสินคา้และบริการ ซ่ึงในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์
ส่วนใหญ่ในทอ้งตลาดมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทน้ี ผลิตภณัฑ์ลูกผสมเป็นการสร้าง
ส่วนผสมของผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้อตัราส่วนน้ีข้ึนอยูก่บัการแบ่งแยกกนัไดแ้ละ
ไม่ได ้ความข้ึนอยู่กบัผลิตภณัฑ ์รวมถึงความสามารถในการจดัเก็บ เช่น การรับประทานอาหารท่ี
ร้านอาหาร สาเหตุท่ีลูกคา้จึงเลือกรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารนอกบา้น เน่ืองจากลูกคา้ไดรั้บ
ประทานอาหารท่ีตอ้งการ เลือกร้านอาหารท่ีไดรั้บประทานบรรยากาศ พร้อมดว้ยรสชาติอาหารท่ี
อร่อย การบริการท่ีรวดเร็ว ผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนัจึงพยายามสร้างส่วนผสมระหวา่งสินคา้และบริการ 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ลูกผสม เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการคา้ ผูป้ระกอบการจึงได้เห็นรูปแบบ
ผลิตภณัฑลู์กผสมมากมายในทอ้งตลาด รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบของสินคา้หรือบริการท่ีมีอยู่
เดิม ให้เป็นผลิตภณัฑลู์กผสม เช่น การบริการตดัผมท่ีช่างตดัผมแนะนาํให้ใชแ้ชมพูหรือเคร่ืองมือ
แต่งผมเฉพาะของร้าน เป็นตน้ 
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6.2  องค์ประกอบผลติภณัฑ์ (Product Approach) 

 มีโอกาสน้อยมากท่ีผลิตภัณฑ์หน่ึงๆจะถูกมองว่าเป็นสินคา้เพียงอย่างเดียว หรือเป็น
บริการเพียงอยา่งเดียว ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งมองผลิตภณัฑใ์หอ้ยูใ่นรูปของสินคา้และบริการ
เพื่อเข้าใจถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ท่ีแท้จริง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑห์ลกั ผลิตภณัฑเ์สริม และผลิตภณัฑร์วม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี  6.2  องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์

 

 6.2.1 ผลิตภณัฑห์ลกั (Core Product)  

  ผลิตภณัฑห์ลกั หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ผูป้ระกอบการตอ้งการนาํเสนอ ผลิตภณัฑท่ี์
เป็นจุดเด่นของกิจการ ผลิตภณัฑท่ี์ผูป้ระกอบการตั้งใจพฒันาในระยะยาว เช่น บริษทัรับทาํความ
สะอาด ตวัสินคา้หลกั คือ การทาํความสะอาด กิจการขายเส้ือ ตวัสินคา้หลกั คือ เส้ือ เป็นตน้ 

 6.2.2 ผลิตภณัฑเ์สริม (Augmented Product)  

  ผลิตภณัฑ์เสริมเป็นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการนาํเสนอ
หลัก ส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หลักจะถูกเรียกว่า ผลิตภัณฑ์เสริม เช่น ตราสินค้า 
คุณภาพของสินคา้ ลกัษณะเฉพาะตวัสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ผลิตภณัฑเ์สริมเป็นตวักาํหนดแนวทางให้
ผูป้ระกอบการทราบถึงลกัษณะการดาํเนินกิจการ เช่น ผูป้ระกอบการตอ้งการเปิดกิจการรับทาํความ
สะอาดบา้น ท่ีมีมาตรฐานการบริการอนัดบัหน่ึง หรือผูป้ระกอบการตอ้งการขายเส้ือผา้มือสอง
ให้กบัคนในชุมชน เม่ือผูป้ระกอบการคิดต่อยอดกบัตวัสินคา้หลกั ส่ิงท่ีเป็นองคป์ระกอบของตวั
สินคา้หลกั ส่วนเพ่ิมเติมสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการให้สินคา้ตนแตกต่างจากรายอ่ืนอย่างไร 
นบัเป็นผลิตภณัฑเ์สริม 

ผลิตภณัฑร์วม 

ผลิตภณัฑเ์สริม 

ผลิตภณัฑห์ลกั 
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 6.2.3 ผลิตภณัฑร์วม (Total Product) 

  ผลิตภณัฑร์วม หมายถึง องคป์ระกอบทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็น
ตวัสินคา้หรือบริการ ทั้งผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑเ์สริม ผลิตภณัฑร์วมจะถูกลงรายละเอียดทุก
อยา่งไว ้รวมถึงการบริการ เช่น การจดัส่งสินคา้ การติดตั้ง การรับประกนั การซ่อมแซม การบริการ
ช้ินส่วนอะไหล่ คู่มือการใชง้าน การบริการจะถูกมองเป็นตวัผลิตภณัฑ์รวมทั้งหมด ตวัอย่างเช่น 

ช่างตดัผมท่ีแนะนาํบริการการทาํเลบ็ หรือบริการการนวดหนา้ และแต่งหนา้ในขณะเดียวกนั หรือ ผู ้
ประกอบกิจการขายบา้นสุนัข ผลิตภณัฑ์รวมท่ีนาํเสนอให้กบัลูกคา้ รวมถึงบริการการจดัส่ง การ
ติดตั้ง การซ่อมแซม การบริการหลงัการขาย ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมหลงัการขาย หรือ
แมก้ระทัง่ถา้ลูกคา้ตอ้งการจะขายต่อจะมีช่องทางอยา่งไร ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้จะคาํนึงถึงก่อน
ตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมอ จึงนบัเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑร์วม 

 การเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ์เป็นเร่ืองสําคญัของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มเป็นเสมือนตวัแทนผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑร์วมจึงเป็นมากกว่าตวัสินคา้ 
เช่น ถา้รถกระบะเป็นรถยนต์เพื่อการบรรทุกหรือขนส่ง แต่ทาํไมผูค้นจึงนิยมใช้รถกระบะอีซูซุ 

หรือถา้รถยนตส่์วนตวัคือ ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง แต่ทาํไมคนหลายคนจึงตอ้งการท่ีจะขบั
รถเบนซ์หรือรถหรูๆหลายยี่ห้อ รถยนตเ์หล่าน้ีมีคุณค่ามากกว่าการใชง้านเป็นยานพาหนะเท่านั้น 

เช่นเดียวกนักบัสโลแกนเคร่ืองด่ืมโคก้ ท่ีไม่เพียงจาํหน่ายนํ้ าอดัลม แต่เคร่ืองด่ืมโคก้จาํหน่ายความ
สดช่ืนและความทา้ทายใหก้บัคนรุ่นใหม่อีกดว้ย บริษทัรับทาํความสะอาดซ่ึงไม่ไดท้าํความสะอาด
บา้นเท่านั้น แต่บริษทัยงัจาํหน่ายเวลาว่างให้กบัเจา้ของบา้น โดยท่ีไม่ตอ้งกงัวลกบัเร่ืองทาํความ
สะอาดบา้น เป็นตน้ 

 ขอ้ไดเ้ปรียบสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมท่ีเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ ท่ีธุรกิจขนาด
ใหญ่ไม่สามารถทาํได ้เน่ืองจากธุรกิจขนาดยอ่มสามารถเขา้ถึงตวัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย 
ไม่ตอ้งทาํการวิเคราะห์หรือแยกกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) ละเอียดมากนกั เช่น ถา้
ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมเปิดกิจการรับทําความสะอาดในแหล่งชุมชนแห่งหน่ึง 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของกลุ่มคนในพื้นท่ีนั้น ทราบถึงการใชภ้าษา
ในการติดต่อส่ือสาร ทราบถึงแนวทางการใชชี้วิตประจาํวนั เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถมอบส่ิงท่ี
ลูกคา้ตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น 
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 ตราสินคา้ (Branding) 

 ซูซาน (Susan, 1998) กล่าวว่า ตราสินคา้เป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์ ท่ีเป็นลกัษณะ
เฉพาะตวัของสินคา้ และทาํให้ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการแตกต่างจากคู่แข่งขนั สําหรับธุรกิจ
ขนาดย่อม ตราสินคา้หรือช่ือร้านจะถูกมองว่าเป็นส่ิงเดียวกัน และยงัถูกมองว่าเป็นส่ิงเดียวกับ
ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์เป็นการบริการ เม่ือตวัสินคา้และงานบริการของธุรกิจขนาด
ยอ่มเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัร้านคา้ หรือแมก้ระทัง่ตวัผูป้ระกอบการเอง ดงันั้นผูป้ระกอบการควร
พิจารณาเร่ืองตราสินคา้ก่อนการดาํเนินกิจการ 
 ส่ิงแรกท่ีผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงก่อนดาํเนินธุรกิจคือ การตั้งช่ือกิจการหรือช่ือร้าน 

การตั้งช่ือกิจการควรส่ือถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ลูกคา้อาจจะสงสัยว่า บริษทั สยาม 

จาํกดั ทาํกิจการอะไร ผูป้ระกอบการควรเพิ่มคาํขยายความ ท่ีทาํให้ช่ือบริษทัสามารถสร้างความ
ดึงดูดใจใหก้บัลูกคา้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น บริษทั สยามออโตโ้มบิล จาํกดั การตั้งช่ือบริษทัท่ีส่ือ
ความหมายจะช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
บริการ การตั้งช่ือกิจการดว้ยช่ือส่วนตวั ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงความเหมาะสมในบางเร่ือง เช่น 

การซํ้ากนัของช่ือกิจการ การรับช่วงของกิจการ หรือแมก้ระทัง่ความหมายของช่ือท่ีมีผลต่อลกัษณะ
การดาํเนินกิจการ รวมถึงการส่ือความหมายของช่ือร้าน ท่ีตอ้งระวงัไม่ใหค้วามหมายแคบจนเกินไป 

เพื่อการขยายตวัในอนาคต เช่น ร้านเคก้ปังปอนด ์อาจจะไม่ส่ือความหมายมากนกัเม่ือกิจการขยาย
รูปแบบผลิตภณัฑน์ํ้ าผลไม ้

 เคร่ืองหมายทางการคา้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัช่ือของกิจการ การใชเ้คร่ืองหมายการคา้หรือ
สัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมจะช่วยทาํให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้ง่าย ในทางกลบักันสัญลกัษณ์
บางอยา่งกไ็ม่มีความเหมาะสมกบับางกิจการ เช่น การใชรู้ปสตัวบ์างประเภทเป็นเคร่ืองหมายการคา้
ของอาหาร เคร่ืองหมายการคา้มีผลทางการจดจาํเช่นเดียวกบัช่ือกิจการ เคร่ืองหมายการคา้จะตอ้งมี
เอกลกัษณ์ให้จดจาํได ้ไม่ซับซ้อนจนเกินไป สําหรับเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือร้านคา้รวมอยู่ดว้ย 
ควรสะกดและอ่านช่ือไดง่้าย  
 กิจการท่ีมีผลิตภณัฑห์ลายอยา่ง ผูป้ระกอบการอาจใชว้ิธีการตั้งช่ือกิจการเดียว แต่แยกตรา
สินคา้สาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด เพื่อความคล่องตวัในการสร้างตราสินคา้ และในขณะเดียวกนัถา้
ตราสินคา้หน่ึงมีปัญหา ก็สามารถยกเลิกตราสินคา้นั้นได ้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทัมากนัก เช่น 7-11 ในเครือบริษทั ซีพี จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ ส่ิงท่ีสําคญัสําหรับตรา
สินคา้ของกิจการโดยรวม คือ มีเอกลกัษณ์ เขา้ใจง่าย สะกดและออกเสียงไดง่้าย และส่ือความหมาย
ในทางบวกต่อกิจการนั้นๆ 
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6.3  กระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ (Product Development Process) 

 ผูป้ระกอบการรายใหม่มกัมีความตอ้งการสร้างหรือพฒันาผลิตภณัฑข้ึ์นใหม่ไม่ว่าจะเป็น
สินคา้หรือบริการ เน่ืองจากธุรกิจขนาดย่อมเป็นธุรกิจท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัคนในชุมชน ท่ีมีเอกลกัษณ์
และลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละชุมชน ทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมมองเห็น
โอกาสไดม้ากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นเพราะขอ้ไดเ้ปรียบของกิจการขนาดยอ่มในการดาํเนิน
ธุรกิจ ทาํใหเ้กิดการพฒันาผลิตภณัฑข้ึ์นและสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้ง
อาศยักระบวนการพฒันาผลิตภณัฑด์งัรูปท่ี 6.3 ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
 

 
 

รูปท่ี  6.3  กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์

 

 แต่ละขั้นตอนของกระบวนการมีระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัชนิดของผลิตภณัฑ ์

บางผลิตภัณฑ์ผู ้ประกอบการอาจใช้เวลาในแต่ละขั้ นตอนไม่ก่ีชั่วโมง  แต่บางผลิตภัณฑ์
ผูป้ระกอบการอาจตอ้งใชเ้วลาหลายปีในการวางผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาด เพื่อใหมี้ความพร้อมในการ
แข่งขนักบัคู่แข่งในตลาด กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑมี์รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนประกอบดว้ย 
การหาความคิดริเร่ิม การคดักรองความคิดริเร่ิม การประเมินผลความคิดริเร่ิม การพฒันาผลิตภณัฑ ์

และการพฒันาเป็นธุรกิจ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 6.3.1 การสร้างความคิดริเร่ิม (Idea Generation) 

  ดอน (Don, 1999) กล่าววา่ เบ้ืองหลงัทุกผลิตภณัฑท่ี์ประสบผลสาํเร็จเร่ิมตน้มาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ คําถามอยู่ ท่ีว่ า  ผู ้ประกอบการจะสร้างความคิดริ เ ร่ิมได้จากท่ีไหน 

ผูป้ระกอบการสามารถสร้างไดต้ามเน้ือหาท่ีกล่าวมาแลว้ในบทก่อนหน้า ความคิดริเร่ิมเกิดข้ึนได้
จากความตอ้งการของผูใ้ช้ ลูกคา้ พนักงานขาย ผูป้ระกอบการ ผูว้ิจัยการตลาด หรือ คู่แข่งขนั
การตลาด ดังนั้นถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการหาโอกาสในการสร้างความคิดริเร่ิม ผูป้ระกอบการ
สามารถหาไดใ้นทุกโอกาส ทุกสถานท่ีรอบตวัผูป้ระกอบการเอง 

สร้างความคิด
ริเร่ิม 

(Idea 

Generation) 

คดักรองคนคิด
ริเร่ิม 

(Idea Screening) 

ประเมินผล
ความคิดริเร่ิม 

(Idea Evaluation) 

พฒันาผลิตภณัฑ ์

(Product 

Development) 

พฒันาเป็นธุรกิจ
(Commercialization) 
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 6.3.2 การคดักรองความคิดริเร่ิม (Idea Screening) 

  การคดักรองความคิดริเร่ิมเป็นกระบวนการเลือกความคิดริเร่ิมทั้งหลาย นาํมาคดั
กรองความคิดริเร่ิมท่ีไดม้าในขั้นตอนแรก เพื่อพฒันาต่อโดยอาศยัความเป็นไปไดท้างธุรกิจ คดั
กรองโดยการมองถึงความเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑแ์ละแนวโนม้ทางการตลาด ขั้นตอนการคดักรอง
ความคิดริเร่ิมมี 4 ประเด็น เพื่อให้ความคิดริเร่ิมเหล่านั้ นเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผล คือ 1) 

ศกัยภาพของความคิดริเร่ิมในการสร้างช่องทางการขาย 2) บุคลากรท่ีจะทาํใหค้วามคิดริเร่ิมสาํเร็จ 3) 

แหล่งทรัพยากรในการผลกัดนัความคิดริเร่ิม และ 4) ขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นตอ้งมีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

ตลาด อุตสาหกรรม ท่ีจะทาํใหค้วามคิดริเร่ิมเหล่าน้ีประสบผลสาํเร็จ 
 6.3.3 การประเมินผลความคิดริเร่ิม (Idea Evaluation)  

  ขั้ นตอนการประ เ มินผลความคิด ริ เ ร่ิม เ ป็นขั้ นตอน ท่ี ค่อนข้า งละ เ อียด 

ผูป้ระกอบการตอ้งลงรายละเอียดทางเทคนิค ความเป็นไปไดใ้นแต่ละกระบวนการของความคิด
ริเร่ิม รายละเอียดตน้ทุนในแต่ละกระบวนการการทาํงาน รายละเอียดการนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 

ศกัยภาพของตลาด รายละเอียดการพฒันาผลิตภณัฑ ์และการประสบผลสาํเร็จในทางธุรกิจ 
  ผูป้ระกอบการอาจใชก้ารใหค้ะแนนอยา่งง่ายในแต่ละหวัขอ้ และนาํคะแนนมารวม 

เพื่อช่วยในการพิจารณาความเป็นไปไดใ้นแต่ละความคิดริเร่ิม หวัขอ้ท่ีใชส้าํหรับใหค้ะแนนจะเป็น
หัวขอ้เก่ียวกบัการนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดจริง เช่น ความเป็นไปไดใ้นทางเทคโนโลยี ความ
ตอ้งการของลูกคา้ ศกัยภาพของคู่แข่งขนั ความเหมาะสมของผลิตภณัฑก์บัตลาด และระยะเวลาการ
คืนทุน โดยใชห้วัขอ้เหล่าน้ีเป็นหวัขอ้หลกัในการพิจารณา ถา้มีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการทาํธุรกิจ 
ผูป้ระกอบการสามารถใส่เพิ่มในการพิจารณาไดอี้ก จากนั้นให้เรียงลาํดบัคะแนนรวม คะแนนรวม
ของความคิดริเร่ิมท่ีค่อนขา้งสูง จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์ถูกพฒันาต่อไปในขั้นตอนการพฒันาผลิตภณัฑ ์

 6.3.4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) 

  หลักการในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ การทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้ึนมา 
ผลิตภณัฑต์วัแรกท่ีถูกผลิตข้ึนมาจะถูกเรียกว่า ผลิตภณัฑต์น้แบบ ผลิตภณัฑต์น้แบบจะถูกทดสอบ
และพฒันาต่อไป โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นส่ิงใหม่ในทอ้งตลาด ดงันั้นส่ิงแรกท่ีผูป้ระกอบการ
ตอ้งทาํคือ ผลิตภณัฑ์ตน้แบบ ถึงแมผ้ลิตภณัฑ์ตน้แบบจะใชต้น้ทุนและเทคโนโลยีท่ีสูง แต่ก็เป็น
ส่ิงจาํเป็นในการเร่ิมตน้ ผลิตภณัฑต์น้แบบจะถูกทดสอบซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก ในขั้นตอนการพฒันาเพื่อหา
ขอ้ปรับปรุง 
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  เม่ือผลิตภณัฑต์น้แบบถูกพฒันาเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบท่ีสมบูรณ์แลว้ ผลิตภณัฑจ์ะ
ถูกนาํไปทดสอบในตลาด การทดสอบในตลาดน้ีเป็นการนาํผลิตภณัฑ์ตน้แบบไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริง มีการแนะนาํผลิตภณัฑ์และใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดในสภาพแวดลอ้มจริง การ
ทดสอบกบัตลาดจริงจะทาํให้เห็นขอ้ผิดพลาดของผลิตภณัฑ์ แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ ช่อง
ทางการโฆษณา และแผนการกาํหนดกลยุทธ์ราคาได ้สําหรับธุรกิจขนาดย่อมผูป้ระกอบการควร
จาํกดัขอบเขตตลาดท่ีจะทาํการทดสอบ จาํกดัขอบเขตและจาํนวนผูท้ดสอบ เน่ืองจากเหตุผลดา้น
ความเส่ียงต่อการถูกขโมยความคิด และเปิดดาํเนินการจากคู่แข่ง เพราะธุรกิจขนาดยอ่มมีตน้ทุนการ
ดาํเนินการท่ีไม่มากนกั 

 ผลิตภณัฑส์ําหรับบุคคลทัว่ไป การทดสอบทางการตลาดสามารถทาํไดโ้ดยการทดลอง
กบัเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือเครือญาติ เพื่อการไดรั้บคาํแนะนาํอย่างตรงไปตรงมา บุคคล
กลุ่มน้ีจะช่วยรักษาความลับในทางธุรกิจได้ ทาํให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงคู่แข่งขันได้ยาก ใน
ขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการยงัสามารถทดลองกบักลุ่มเพื่อนของเพื่อนเพิ่มไดอี้ก สังเกตการตอบรับ
จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์ถา้มีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑซ์ํ้ าแสดงถึงสัญญาณท่ีดี สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่
พึงพอใจหรือไม่กลบัมาใชผ้ลิตภณัฑอี์ก ผูป้ระกอบการก็สามารถพฒันาผลิตภณัฑต่์อไปเพื่อใหต้รง
กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้การบริการกส็ามารถทาํไดใ้นขั้นตอนน้ี เช่น การท่ีร้านอาหารแมคโดนอล 
(McDonald) ไดท้ดลองใชหุ่้นบริการแทนการบริการของมนุษยท่ี์เมืองอิลลินอย (Illinois) โดยลูกคา้
กลุ่มตวัอยา่งจะถูกสาํรวจถึงความสะดวกสบายท่ีไดรั้บเพิ่มเติม ส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มเติมจากหุ่นบริการ
น้ี เน่ืองจากการบริการข้ึนอยูก่บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั ซ่ึงไม่สามารถหาไดใ้นเพื่อนหรือญาติ
พี่นอ้ง จึงตอ้งทดสอบกบัตลาดจริง 
 6.3.5 การพฒันาเป็นธุรกิจ (Commercialization)  

  เกรกและเจมส์ (Greg and James, 2003) กล่าวว่า การพฒันาทางธุรกิจเป็น
กระบวนการในการทาํให้ผลิตภณัฑ์ใหม่ส่งถึงมือลูกคา้ ขั้นตอนน้ีเป็นการลงรายละเอียดเก่ียวกบั
ค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ ในขั้นตอนน้ี ความคิดริเร่ิมหลายอนัท่ีไดพ้ฒันามาจะถูกลม้เลิก เน่ืองจากตน้ทุน
ท่ีค่อนขา้งสูงในการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้เป็นธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอ่ม จากงานวิจยัของฟิล
ลิปทแ์ละคณะ (Phillipet al., 2000) พบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ใชง้บประมาณเบ้ืองตน้ในการพฒันา
ธุรกิจ 10 ลา้นดอลลาร์ถึง 200 ลา้นดอลลาร์ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งพบกบัค่าใชจ่้ายจาํนวนมากในการ
เร่ิมดาํเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าพื้นท่ีหรือค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ในการเร่ิมดาํเนินธุรกิจ ซ่ึง
แตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีเงินทุนจาํนวนมาก เพียงพอท่ีจะลงทุน ซ้ือพื้นท่ีโรงงาน จดักิจกรรม 

และจดัโปรโมชัน่ เพื่อสนับสนุนสินคา้ตนเอง ดงันั้นธุรกิจขนาดย่อมจะตอ้งเร่ิมดาํเนินธุรกิจจาก
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พื้นท่ีเลก็ๆ อาจจะเป็นท่ีบา้น เร่ิมดาํเนินธุรกิจจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มหน่ึง เม่ือประสบผลสาํเร็จ
แลว้จึงขยายออกสู่ตลาดท่ีกวา้งข้ึน 

 

6.4  วงจรชีวติผลติภณัฑ์ประเภทสินค้า (Product Life Cycle) 

 คิม (Kim, 2004) กล่าวว่า สินคา้หรือบริการทุกชนิด แมก้ระทัง่การดาํเนินธุรกิจมีวงจร
ชีวิตเหมือนกบัชีวิตคน สาํหรับวงจรชีวิตสินคา้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตมี
เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการควรศึกษาทาํความเขา้ใจ เพื่อการวางแผนทางดา้นการ
ขาย ผลกาํไร แนวโนม้ทิศทางตลาดและคู่แข่งขนัไดถู้กตอ้ง ประกอบดว้ย ระยะเร่ิมตน้ ระยะการ
เติบโต ระยะอ่ิมตวั และระยะหดตวั ดงัรูปท่ี 6.4 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี  6.4  วงจรชีวิตผลิตภณัฑป์ระเภทสินคา้ 
 

 6.4.1 ระยะท่ี 1 ระยะเร่ิมตน้ (Introduction) 

  ระยะเร่ิมต้นสินค้าอยู่ในช่วงแนะนํา เพื่อให้ตลาดและลูกค้ารู้จักในตัวสินค้า 
ยอดขายของสินคา้จะเพิ่มข้ึนอย่างชา้ๆ แลว้จึงเร่ิมขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ระยะเร่ิมตน้เป็น
ระยะท่ีตอ้งใชเ้วลาพอสมควร เน่ืองจากลูกคา้ยงัไม่คุน้เคยในตวัสินคา้และตราสินคา้ อยา่งไรก็ตาม
ระยะน้ีเป็นเวลาท่ีสําคญัเป็นอย่างยิ่งสําหรับผูป้ระกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม เพราะเป็น

ยอดขาย 

กาํไร 

ปริมาณ 

เวลา 

ระยะท่ี 1  ระยะท่ี 2  ระยะท่ี 3  ระยะท่ี 4 
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ระยะเวลาท่ีต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลของลูกคา้เก่ียวกับตัวสินคา้ เพื่อสร้างตราสินคา้ด้วยความ
ระมดัระวงั และกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํใหลู้กคา้บริโภคสินคา้ 
  ในระยะเร่ิมตน้ ส่ิงท่ีทาํให้ตลาดและลูกคา้รู้จกัตวัสินคา้ก็คือ การโฆษณา การ
โฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์สินคา้ควรกล่าวถึงขอ้ไดเ้ปรียบของตวัสินคา้ (Relative Advantage) ท่ีมี
ต่อสินคา้อ่ืน ในทอ้งตลาด เช่น เคร่ืองด่ืมผงสาํเร็จรูปน้ีสามารถชงในนํ้ าเยน็ได ้ในกรณีท่ีเป็นสินคา้
ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ การประชาสัมพนัธ์ควรบอกถึงขอ้ไดเ้ปรียบของสินคา้ หรือวิธีการใช้งาน
สินคา้ เช่น นํ้าผลไมร้สชาติใหม่เพื่อหลีกหนีความซํ้าซากจาํเจและมีประโยชน์ช่วยบาํรุงสายตา 
โดยปกติพฤติกรรมของลูกคา้จะยนิดีท่ีไดท้ดลองและทดสอบสินคา้ใหม่เสมอ เพื่อตอ้งการพิสูจน์ว่า
เป็นจริงดงัคาํโฆษณาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้เป็นสินคา้ประเภทนวตักรรม สินคา้สําหรับ
ทดสอบจึงจาํเป็นในการพิสูจน์คลายขอ้สงสัยในตวัสินคา้ให้กบัลูกคา้ สาํหรับสินคา้ท่ีมีอยู่แลว้ใน
ทอ้งตลาด การประชาสมัพนัธ์ถึงตวัสินคา้ใหม่ เปิดทดลองหรือเปิดจองนบัเป็นกลยทุธ์ท่ีดี เน่ืองจาก
ลูกคา้คุน้เคยกบัการใชง้านตวัสินคา้อยู่แลว้ ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการการบ่งบอกถึงสัญลกัษณ์ทาง
สงัคมเท่านั้น (Rosabeth, 2002) เช่น แฟชัน่เส้ือผา้เป็นตน้ 

  ในระยะแรกการทาํให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้มีความสําคญัมาก รวมถึง
การทาํให้พ่อคา้คนกลางหรือผูรั้บช่วงสินคา้รับสินคา้ของผูป้ระกอบการไปจาํหน่ายจาํนวนมาก 

ดงันั้นในระยะน้ีผูป้ระกอบการจึงควรมีการจดัรายการส่งเสริมการขาย เช่น จดัราคาพิเศษให้กบั
ลูกคา้ และพ่อคา้คนกลาง การบริการขนส่ง หรือการแจกสินคา้ เพื่อให้ถึงมือผูบ้ริโภคได้อย่าง
รวดเร็ว ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลของสินคา้ผูป้ระกอบการไดม้ากท่ีสุด เช่น การเปิดร้านอาหาร 
ผูป้ระกอบการตอ้งตั้งคาํถามกบัตวัเองว่า ทาํอย่างไรให้ลูกคา้เขา้มาทานร้านอาหารเราในช่วงแรก 

ผูป้ระกอบการอาจใชก้ลยทุธ์เมนูอาหารท่ีแปลกใหม่ ราคาท่ีดีกว่า บรรยากาศ การบริการ หรือเป็น
เพราะมีร้านอาหารร้านเพียงเดียวเท่านั้นท่ีเปิดบริการในบริเวณน้ี 

  การเติบโตในระยะแรกน้ี  ยอดขายจะโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ในระยะน้ี
ผูป้ระกอบการจะเสียค่าใชจ่้ายทางการตลาดค่อนขา้งมาก ผลกาํไรท่ีไดรั้บยงัไม่ชดัเจน บางคร้ัง
ผูป้ระกอบการอาจได้รับกาํไรในช่วงปลายของระยะเท่านั้น การแข่งขนัในระยะน้ียงัมีไม่มาก 

ผูป้ระกอบการควรตระหนักไวเ้สมอว่า ไม่ใช่ทุกผลิตภณัฑ์ท่ีจะสามารถอยู่รอดไดใ้นระยะแรกน้ี 

บางผลิตภณัฑ์ตอ้งใชเ้วลายาวนานมากกบัระยะน้ี รวมถึงค่าใช้จ่ายดา้นโฆษณามากเช่นกนั บาง
ผลิตภณัฑ์ไม่สามารถหากาํไรมาชดเชยค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดในระยะน้ีไดเ้ลย แต่อย่างไรก็ตาม
สินคา้ท่ีประสบผลสาํเร็จในตลาดทุกตวักต็อ้งผา่นระยะน้ีเช่นกนั 
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 6.4.2 ระยะท่ี 2 ระยะการเติบโต (Growth) 

  ในระยะการเติบโต สินคา้จะไดรั้บการยอมรับมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ยอดขายและ
กาํไรจะเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจนมากกว่าระยะอ่ืนของช่วงชีวิตผลิตภณัฑ ์ลูกคา้จะรู้จกัและยอมรับในตวั
สินคา้อย่างทัว่ถึง ลูกคา้มีการใช้สินคา้เป็นปกติ ระยะการเติบโตน้ี การจัดการโฆษณาและจัด
โปรโมชัน่ของผูป้ระกอบการจะลดลงเป็นอย่างมากเม่ือเทียบกบัระยะแรก การผลิตและการจดัส่ง
สินคา้เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งให้ความสําคญัมากกว่า จุดมุ่งหมายในขั้นตอนน้ีคือ การทาํให้
สินค้ามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุด  การแข่งขันจากคู่แข่งขันรายอ่ืนจะเร่ิมมีมากข้ึน 

ผูป้ระกอบการตอ้งทาํใหลู้กคา้เห็นถึงความสาํคญักบัผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการมากกว่าสินคา้อ่ืน 

ตัวสินค้าของผูป้ระกอบการจะถูกเปรียบเทียบกับสินค้าอ่ืนท่ีมีอยู่ในตลาด ราคาของสินค้ามี
แนวโนม้ท่ีจะลดลง เช่นเดียวกนักบัแนวโนม้การแข่งขนัท่ีจะมีมากข้ึน 

  ระยะน้ีเป็นระยะท่ีมีความสาํคญัมากสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม เป็นเสมือนการเร่ิมตน้
ของธุรกิจขนาดยอ่ม ผูป้ระกอบการเร่ิมมียอดขายและกาํไร ผูป้ระกอบการจะตอ้งพบกบัการแข่งขนั
ท่ีรุนแรง ทั้งจากธุรกิจขนาดยอ่มดว้ยกนัเองและจากธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีจอ้งจะแสวงหาผลกาํไรดว้ย
ทุนมหาศาล ระยะน้ีจึงเป็นเวลาท่ีเครียดและกดดนัมากสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม ดงันั้น
ธุรกิจขนาดย่อมจึงตอ้งหาจุดเด่นและขอ้ได้เปรียบของตนเอง และทาํการประชาสัมพนัธ์อย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อใหลู้กคา้สนใจในสินคา้หรือบริการนั้นอยู ่ซ่ึงจะทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนั
กบัผูแ้ข่งขนัรายอ่ืนได ้

 6.4.3 ระยะท่ี 3 ระยะอ่ิมตวั (Maturity) 

  เม่ือยอดขายสินคา้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว อตัราการขยายตวัเร่ิมคงท่ีหรือเร่ิมลดลง 
แสดงถึงการเร่ิมเขา้สู่ระยะอ่ิมตวัของสินคา้ ในระยะน้ีกิจการจะมีลูกคา้รายใหม่น้อย ช่ือเสียงของ
กิจการและผลิตภณัฑไ์ดรั้บความน่าเช่ือถือในตลาดอย่างกวา้งขวาง การแข่งขนัจะรุนแรงมาก ใน
ระยะน้ีการได้รับส่วนแบ่งการตลาดจะได้มาจากการแย่งมาจากคู่แข่งขัน กลยุทธ์หลักของ
ผูป้ระกอบการในระยะอ่ิมตวั คือ การรักษาส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ผูแ้ข่งขนัท่ีอ่อนแอ
จะเร่ิมออกจากตลาดในระยะน้ี และผูป้ระกอบการก็มีโอกาสท่ีจะออกจากตลาดในระยะน้ีจากการ
ยอมรับของลูกคา้เช่นกนั 
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  ในระยะอ่ิมตวั การแข่งขนัดา้นราคาจะสูงข้ึน ผูป้ระกอบการควรพฒันาการจดัการ
การผลิต การลดตน้ทุนหรือผลิตส่ิงใหม่ๆ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด ผูป้ระกอบการจะสังเกตเห็น
รูปแบบการเปล่ียนแปลงบางอยา่งเก่ียวกบัสินคา้ในระยะน้ี เช่น การเปล่ียนรูปแบบ การมีสีใหม่ของ
สินคา้ เพื่อเพิ่มหรือรักษาฐานลูกค้า ในระยะน้ีการมีความคิดแปลกใหม่ในตัวสินค้าจะมีการ
พฒันาข้ึน การเพิ่มการบริการใหม่ให้กบัตวัสินคา้สามารถช่วยได ้การจดัโปรโมชัน่ เป็นเคร่ืองมือ
สาํคญัในขั้นตอนน้ี เช่น การแจกคูปอง ส่วนลด การจดัรวมรายการสินคา้ ผูป้ระกอบการยงัสามารถ
หาตลาดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดได ้เช่น ผลิตภณัฑย์าสีฟัน ออกยา
สีฟันสาํหรับเด็ก หรือยาสีฟันสาํหรับผูสู้บบุหร่ี เพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Arundhati, 

2003) ส่ิงเหล่าน้ีสามารถทาํใหผู้ป้ระกอบการรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดไดใ้นระยะการอ่ิมตวั
น้ี 

 6.4.4 ระยะท่ี 4 ระยะหดตวั (Decline) 

  เม่ือยอดขายสินคา้ลดลงอย่างต่อเน่ืองแลว้ ไม่ว่าจะลดลงเร็วหรือชา้ ลดลงอย่าง
คงท่ีหรือไม่คงท่ีก็ตาม การลดลงน้ีอาจเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ อาจเป็นเพราะเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีเขา้มาทดแทน เช่น การเขา้มาทดแทนเทปดว้ยแผ่นซีดี การเขา้มาทดแทนทีวีหลอดภาพดว้ย
ทีวีจอแบน หรือแมแ้ต่การลดลงของยอดขายเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสมยันิยม เช่น แฟชั่น
เส้ือผา้ ไม่ว่าการลดลงของยอดขายสินคา้จะเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลใดก็ตาม แต่ยงัคงมีการลดลงอยู่ทั้ง
ยอดขายและผลกาํไร การโฆษณาและการจดัโปรโมชัน่ไม่สามารถกระตุน้ยอดขายไดใ้นขั้นตอนน้ี 

ทาํให้ผูป้ระกอบการในตลาดเร่ิมทาํการลดตน้ทุน เพื่อให้บริษทัอยู่รอดในตลาด อย่างไรก็ตาม
ปริมาณการจาํหน่ายสินคา้ในตลาดก็ไม่ไดห้ายไปทั้งหมด ยงัมีความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 

กลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งเพิ่มในระยะน้ี คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อความกระตุน้การ
เติบโตของกิจการและการอยูร่อดของกิจการ 
 

6.5  วงจรชีวติผลติภณัฑ์ประเภทบริการ (Service Life Cycle) 

 ผลิตภณัฑป์ระเภทบริการมีวงจรชีวิตเช่นเดียวกบัวงจรชีวิตของสินคา้ ผลิตภณัฑป์ระเภท
บริการมีวงจรชีวิต 4 ระยะ ประกอบไปดว้ย ระยะเร่ิมตน้ ระยะเจริญเติบโต ระยะโตเต็มวยั และ
ระยะถดถอย วงจรชีวิตงานบริการผูป้ระกอบการสามารถยดืช่วงถดถอยของวงจรชีวิตงานบริการได ้

ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของงานบริการ  และเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้า 
ผูป้ระกอบการสามารถเพิ่มหรือลดประเภทงานบริการ เปล่ียนแปลงระดับการให้บริการ เพิ่ม
รูปแบบการบริการ หรือปรับปรุงลักษณะงานบริการ ซ่ึงทาํได้หลากหลายมากกว่าผลิตภัณฑ์



120 

 

ประเภทสินคา้ เช่น การเพิ่มบริการทาํเลบ็ในร้านตดัผม เป็นตน้ การเพิ่มรูปแบบของการบริการจะ
ทาํไดง่้าย และถา้ไม่ประสบผลสาํเร็จกส็ามารถยกเลิกไดง่้ายเช่นเดียวกนั  

 วงจรชีวิตการบริการตั้ งแต่ระยะเร่ิมต้นดําเนินกิจการ ถ้าผู ้ประกอบการไม่มีการ
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มรูปแบบของงานบริการ ธุรกิจการบริการของผูป้ระกอบการจะกา้วเขา้สู่ระยะท่ี 

4 อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นปกติท่ีผลิตภัณฑ์ประเภทบริการจะเขา้สู่ระยะท่ี 4 ได้เร็วกว่าผลิตภัณฑ์
ประเภทสินคา้ หลงัจากนั้นจึงมีการเร่ิมวงจรชีวิตการบริการใหม่อีกคร้ัง ลกัษณะวงจรธุรกิจประเภท
งานบริการมีลกัษณะดงัรูปท่ี 6.5 

 

 

รูปท่ี  6.5  วงจรชีวิตผลิตภณัฑป์ระเภทบริการ 
 

 ระยะท่ี 1 เป็นช่วงเร่ิมตน้ของการดาํเนินธุรกิจงานบริการ (Initial Service) ระยะท่ี 2 ถึง
ระยะ 4 เป็นรูปแบบการปรับปรุง ปรับเปล่ียนหรือเพิ่มงานบริการ (Incremental Change) ในแต่ละ
ระยะ ผูป้ระกอบการจะสังเกตเห็นไดถึ้งการซอ้นทบักนัของแต่ละช่วงเวลา แสดงถึงช่วงเวลาการ
ออกผลิตภัณฑ์การบริการใหม่ เช่น การเพิ่มรูปแบบการนวดใหม่ในร้านนวดแผนโบราณ แต่
ผูป้ระกอบการก็ยงัไม่นาํการนวดรูปแบบเก่าออกจากร้านโดยทนัที ซ่ึงบางคร้ังการนาํการบริการ
ใหม่ออกอาจจะเป็นตวักาํจดังานบริการท่ีมีอยู่เดิมแลว้ไดท้นัที หรือในทางตรงกนัขา้ม การเพิ่ม

ปริมาณ 

เวลา 

ระยะท่ี 1  ระยะท่ี 2  ระยะท่ี 3  ระยะท่ี 4 
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รูปแบบการบริการใหม่นั้นอาจจะเป็นการบริการท่ีดึงดูดลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการเป็นจาํนวนมาก โดย
ไม่มีผลกระทบกบัการบริการเก่าเลย เช่น การเพิ่มบริการโกนหนวดและกนัหนา้ในร้านตดัผมชาย 
 ผลิตภณัฑ์บริการมีบางลกัษณะท่ีคลา้ยกบัผลิตภณัฑ์สินคา้ คือ การบริการใหม่จะเป็นท่ี
สนใจของลูกคา้เป็นอย่างมาก ในระยะแรก ควรเนน้กลยุทธ์การโฆษณาผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการ
ตอ้งพยายามป้อนขอ้มูลการบริการให้ลูกคา้รับทราบมากท่ีสุดท่ีจะเป็นไปได ้เม่ือถึงระยะท่ีมีลูกคา้
ใช้บริการประจาํแลว้ ผูป้ระกอบการตอ้งกระตุน้กบัลูกคา้เสมอว่างานบริการท่ีมีอยู่นั้นมีจุดเด่น
อย่างไร  ดีกว่า คู่แข่งขันด้านไหน  และเ ม่ือเข้า สู่ขั้ นตอนการถดถอยของงานบริการแล้ว 
ผูป้ระกอบการจึงลดการบริการนั้นลง ให้ปริมาณการบริการเพียงพอเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ
เท่านั้น และออกการบริการรูปแบบใหม่ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 

6.6  การประยุกต์ใช้งานวงจรชีวติผลติภณัฑ์ (Using the Life Cycle) 

 อดมัและจอร์ฟเฟย ์(Adam and Goeffrey, 2003) กล่าวว่า ผลิตภณัฑไ์ม่ว่าจะเป็นสินคา้
หรือการบริการ ลว้นตอ้งผ่านระยะวงจรชีวิตผลิตภณัฑท์ั้ง 4 ระยะ ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ใจแนวทาง
ในการดาํเนินกิจการในแต่ละระยะ จะเป็นผูท่ี้สามารถกาํหนดรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาดให้กบัธุรกิจของตนเองไดใ้นแต่ละระยะของวงจรชีวิต สามารถ
เพิ่มผลกาํไรและระยะเวลาการดาํรงอยู่ของกิจการ ในแต่ละช่วงของการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการ
ประยกุตใ์ชง้านวงจรผลิตภณัฑจ์าํเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดหลายดา้น เช่น ดา้นการกระจาย
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการโฆษณา หรือดา้นการจดัโปรโมชัน่ เป็นตน้  

 เน่ืองจากธุรกิจของผูป้ระกอบการเป็นธุรกิจขนาดย่อม การดาํเนินงานแต่ละขั้นตอนจึง
ตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองการควบคุมตน้ทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตดัสินใจยกเลิกผลิตภณัฑ์สินคา้หรือ
บริการบางอยา่ง ก่อนท่ีจะทาํการแทนท่ีดว้ยผลิตภณัฑใ์หม่ ตามความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นการท่ี
ผู ้ประกอบการทราบถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ จะทําให้ผู ้ประกอบการคาดคะเนถึงการ
เปล่ียนแปลงทางการตลาด การเปล่ียนแปลงตวัสินคา้ และช่วงเวลาการยกเลิกผลิตภณัฑต่์างๆได ้ใน
แต่ละระยะเวลาของวงจรผลิตภณัฑ ์

 ส่ิงท่ียากท่ีสุดในเร่ืองวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ คือ การนําเน้ือหาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ไป
ประยกุตใ์ชง้าน เน่ืองจากในความเป็นจริง ลกัษณะของเส้นวงจรชีวิตผลิตภณัฑไ์ม่ไดมี้รูปร่างเรียบ
ง่ายเหมือนดงัรูปภาพท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจจะมีระยะเวลาการข้ึน การลง หรือความชนัในแต่ละช่วง
ระยะไม่เท่ากนั เช่น เม่ือเกิดภาวะยอดขายเร่ิมลดลงนัน่อาจแสดงถึงการสัญญาณการเขา้สู่ระยะเวลา
การอ่ิมตวัของธุรกิจ หรือเป็นเพียงแค่การลดลงของยอดขายอนัเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 

เป็นไปตามฤดูกาลของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นเพราะการเขา้สู่ตลาดของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ ดังนั้ น
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ผู ้ประกอบการจะต้องพิจารณาให้ดี  ก่อนท่ีจะตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์นั้ นอยู่ในระยะใดและ
เปล่ียนแปลงเขา้สู่ระยะใด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชก้ลยทุธ์การแทนท่ีดว้ยผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีอาจทาํ
ใหผ้ลิตภณัฑเ์ดิมตอ้งออกจากตลาดไป 

 ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการทราบคือ ระยะเวลาในแต่ละระยะของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์แต่
ละระยะของวงจรชีวิตจะข้ึนอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์และสภาพแวดลอ้มของตลาด เช่น การ
เปล่ียนแปลงรุ่นรถยนต์ทุกปี การเปล่ียนแฟชั่นเส้ือผา้ตามฤดูกาล หรือแมแ้ต่เหตุการณ์ท่ีไม่ได้
เกิดข้ึนเป็นประจาํ เช่น ช่วงการระบาดของไขห้วดัทาํให้ผูค้นหันมาซ้ือหนา้กากอนามยั ส่ิงเหล่าน้ี
บางคร้ังกส็ามารถคาดการณ์ได ้แต่ในบางคร้ังก็ไม่สามารถหาสัญญาณในการเกิดข้ึนและการส้ินสุด
ได้เลย ดังนั้ นผูป้ระกอบการจึงควรตระหนักถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ พิจารณาถึงลักษณะ
ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการในแต่ละช่วงเวลา ของแต่ละช่วงวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ซ่ึงบางอยา่งอาจ
ทาํไดอ้ย่างไม่สมบูรณ์และบางอย่างไม่สามารถคาดการล่วงหนา้ไดเ้ลย พร้อมกบัใชเ้คร่ืองมือทาง
การตลาดอยา่งอ่ืนวิเคราะห์ควบคู่ดว้ย 
 

6.7  การกาํหนดราคา (Pricing) 

 อยา่งท่ีผูป้ระกอบการไดท้ราบในขา้งตน้ ผลิตภณัฑไ์ม่ไดห้มายความเพยีงแค่ตวัของสินคา้
หรือการบริการเท่านั้น เช่นเดียวกบัราคาของผลิตภณัฑ ์ ท่ีไม่ไดห้มายความเพียงแค่ตน้ทุนรวมกบั
กาํไร จึงทาํใหร้าคาสินคา้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัแต่ราคาไม่เท่ากนั เช่น นํ้าอดัลมเปปซ่ีท่ีมีราคาสูง
กว่านํ้ าอดัลมประเภทเดียวกนัยี่ห้ออ่ืน เส้ือผา้บางยี่ห้อท่ีมีราคาสูงกว่าเส้ือผา้ทัว่ไปทั้งๆท่ีมีรูปแบบ
คลา้ยกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงตอ้งทาํความเขา้ใจกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ และ
รูปแบบการกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมจากการตั้งราคาพื้นฐานของสินคา้หรือบริการใน
การเร่ิมดาํเนินกิจการ 
 การตั้งราคาพื้นฐาน (Pricing Basics) เป็นการตั้งราคาโดยดูจากตน้ทุน (Cost) เป็นหลกั
บวกดว้ยกาํไรท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Profit) เป็นราคาท่ีเพียงพอกบัการอยูร่อดของกิจการ การ
คาํนวณตน้ทุนเป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งอาศยัความรอบคอบเป็นอย่างมาก ในการรวบรวม
ขอ้มูลใหไ้ดค้รบถว้น เพื่อการตั้งราคาของผูป้ระกอบการจะไดค้รอบคลุมถึงตน้ทุนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 ตน้ทุนรวม (Total Cost) เกิดจากการรวมกนัของตน้ทุนแปรผนั (Variable Costs) และ
ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Costs) โดยท่ีตน้ทุนแปรผนั หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการผลิตสินคา้โดยตรง 
เช่น ถา้กิจการเป็นโรงงานผลิตโต๊ะ ตน้ทุนแปรผนัท่ีจะตอ้งจ่ายประกอบไปดว้ย ไม ้ตะปู กระดาษ
ทราย กาว สี นํ้ ายาเคลือบ รวมตน้ทุนค่าแรง (Labor Costs) เช่น การผลิตโต๊ะ 1 ตวั ใชแ้รงงาน 6 

ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 50 บาท) ต้นทุนค่าแรงท่ีเป็นตน้ทุนแปรผนัของโต๊ะตัวน้ีเท่ากับ 300 บาท 
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นอกจากน้ีตน้ทุนแปรผนัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงมีอีกหลายดา้น เช่น ตน้ทุนความผิดพลาด 

ตน้ทุนค่าวสัดุส้ินเปลือง ตน้ทุนท่ีเป็นองคป์ระกอบของตวัสินคา้ เป็นตน้ 

 ตน้ทุนท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาสําหรับตน้ทุนแปรผนัอีกส่ิงหน่ึงคือ ตน้ทุนความ
ผิดพลาดในการดาํเนินงาน ในการผลิตสินคา้ทุกชนิดย่อมตอ้งมีความผิดพลาดในทุกขั้นตอน เช่น 

การผลิตโต๊ะไม ้ย่อมตอ้งมีการตดัไมผ้ิดรูป ซ่ึงไมช้ิ้นนั้นจะไม่สามารถใชง้านไดอี้ก ขั้นตอนการ
ตอกตะปูท่ีเสียตะปูประมาณ 1 ใน 10 อนั ขั้นตอนการทาสีและกาวท่ีเลอะ รวมถึงคุณภาพการ
ทาํงานของแรงงาน ขั้นตอนเหล่าน้ีจะมีมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัการควบคุมกระบวนการจดัการการ
ทาํงาน ขั้นตอนและวิธีการทาํงานของแรงงาน ความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนอาจอยู่ระหว่างร้อย
ละ 1 ถึงร้อยละ 10 ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งหาค่าเฉล่ียความผิดพลาดนั้น และนาํมารวมเป็นตน้ทุน
แปรผนัเช่นเดียวกนั 

 ตน้ทุนค่าวสัดุส้ินเปลือง (Expendables) หมายถึง ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นตน้ทุนสินคา้
โดยตรง ตน้ทุนค่าวสัดุส้ินเปลืองจะถูกนาํมารวมให้เป็นตน้ทุนแปรผนั เช่น กระดาษทรายท่ีใชข้ดั
ผวิไมเ้พื่อตกแต่งใหส้วยงาม แมว้า่กระดาษทรายไม่ใช่ส่วนหน่ึงของตวัสินคา้ แต่กระดาษทรายก็ถูก
ใชใ้นการผลิตสินคา้ในทุกๆช้ินของการผลิต ผูป้ระกอบการตอ้งหาค่าเฉล่ียในการ ใชก้ระดาษทราย 
1 แผน่ต่อการผลิตโตะ๊ 1 ตวั ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีกจ็ะถูกนาํไปรวมกบัตน้ทุนแปรผนัเช่นเดียวกนั 

 ตน้ทุนค่าดาํเนินงาน (Operations) เป็นตน้ทุนท่ีใชท้ั้งกระบวนการผลิตและการบริการ 
เช่น ตน้ทุนค่าบรรจุภณัฑ์ ตน้ทุนค่าตราสินคา้ ตน้ทุนค่าฉลาก ตน้ทุนการทดสอบสินคา้ ถือเป็น
ตน้ทุนแปรผนัของสินคา้เช่นเดียวกัน ตน้ทุนค่าดาํเนินงานของการบริการจะถูกคิดจากการนํา
จาํนวนชั่วโมงการทาํงานมาคูณกบัจาํนวนแรงงาน(คน) เพื่อให้ไดค่้าแรงจากการดาํเนินการ ซ่ึง
ตน้ทุนค่าบริการเหล่าน้ีจะถูกนาํไปรวมกบัตน้ทุนแปรผนัเช่นเดียวกนั สาํหรับธุรกิจขนาดย่อมท่ีมี
กระบวนการการทาํงานมาก ยอ่มหมายถึงตน้ทุนแปรผนัท่ีมากข้ึนเช่นกนั เช่น โต๊ะตวัหน่ึงมีตน้ทุน
แปรผนั 880 บาท (ค่าวสัดุ 500 บาท ค่าแรง 300 บาท ค่าเปอร์เซ็นตค์วามเสียหาย 40 บาท และค่า
วสัดุส้ินเปลือง 40 บาท)  

 เม่ือผูป้ระกอบการสามารถหาตน้ทุนแปรผนัไดแ้ลว้ ผูป้ระกอบการจะสามารถคาดคะเน
ราคาท่ีจะตั้งได ้เช่นโต๊ะตวัหน่ึงมีตน้ทุนแปรผนั 880 บาท ถา้ผูป้ระกอบการตั้งราคาขายไวท่ี้ 900 

บาท ราคาน้ีถือว่าไม่สมเหตุสมผล เน่ืองจากผูป้ระกอบการยงัไม่ไดคิ้ดตน้ทุนคงท่ีของสินคา้แต่ละ
ช้ินอีก 
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 ตน้ทุนคงท่ี (Fix Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีผูป้ระกอบการไม่ไดน้าํมาเป็นวสัดุ ท่ีใชใ้นการ
ผลิตสินคา้แต่ละช้ิน เช่น การผลิตโต๊ะ ผูป้ระกอบการตอ้งเช่าพื้นท่ีเพื่อใชใ้นการผลิต ตอ้งมีการซ้ือ
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เช่น เล่ือย คอ้น สว่าน เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออุปกรณ์สาํนกังาน 

การทาํระบบควบคุมการผลิต สมุดบนัทึกวสัดุ รายการขาย รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจา้งพนักงาน
บญัชี พนกังานขาย พนกังานทาํความสะอาด ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นวสัดุในการผลิตสินคา้โดยตรง แต่
สินคา้กจ็ะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยถา้ปราศจากส่ิงเหล่าน้ี 

 ตน้ทุนคงท่ีจะมีอยู่เสมอไม่ว่ามีการผลิตจะเกิดข้ึนหรือไม่ ในเดือนหน่ึงอาจมีการผลิต
สินคา้ 1 ช้ิน หรือ 1,000 ช้ินกต็าม ค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังานบญัชี ไม่วา่จะมีการขายหรือไม่กต็าม 

ผูป้ระกอบการยงัคงต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเช่นเดิม ไม่ว่าจะมีการผลิตหรือไม่
ผูป้ระกอบการก็ยงัคงตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีเช่นกนั ตน้ทุนคงท่ีจะถูกนาํมาเฉล่ียให้เป็นตน้ทุนของสินคา้
แต่ละตวั ดงันั้นตน้ทุนทั้งหมดจะเป็นการรวมกนัของตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนแปรผนั เช่น ในการ
ผลิตโตะ๊ มีตน้ทุนแปรผนั 880 บาทต่อตวั และมีตน้ทุนคงท่ี 45,000 บาทต่อปี ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ประมาณการยอดขายของสินคา้ตนเอง สมมุติว่า ผูป้ระกอบการคาดการณ์ว่าจะขายโต๊ะได ้1 ตวัต่อ
ปี ตน้ทุนโต๊ะ 1 ตวัจะเท่ากบั 45,880 บาท (ตน้ทุนแปรผนัรวมกบัตน้ทุนคงท่ี) ซ่ึงเป็นยอดขายท่ีไม่
สมเหตุสมผลมากนัก ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการขายโต๊ะ 100 ตวัใน 1 ปี จะทาํให้ตน้ทุนโต๊ะอยู่ท่ี
ตน้ทุนแปรผนั 880 บาท รวมกบัตน้ทุนคงท่ี 450 บาท (45,000 / 100) ดงันั้นตน้ทุนรวมของโต๊ะจะ
อยูท่ี่ตวัละ 1,330 บาท ผูป้ระกอบการอาจตั้งราคาขายไวท่ี้ 1,490 ได ้ซ่ึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลต่อ
การดาํเนินกิจการ 
 ประเด็นสําคญัท่ีผูป้ระกอบการควรตระหนักในเร่ืองตน้ทุนของผลิตภณัฑ์มีดงัน้ี 1) 

ตน้ทุนคงท่ีรวมกบัตน้ทุนแปรผนัคือตน้ทุนรวม 2) ตน้ทุนคงท่ีจะเท่าเดิมเสมอส่วนตน้ทุนแปรผนั
จะเปล่ียนแปลงตามจาํนวนการผลิต 3) ยิง่ผลิตจาํนวนมากเท่าไหร่ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยยิง่ลดลง 
เช่น ตน้ทุนคงท่ี 100,000 บาท ถา้ผลิตสินคา้ 1 ช้ิน ตน้ทุนคงท่ีต่อสินคา้ช้ินน้ีจะอยู่ท่ี 100,000 บาท 

แต่ถา้ผลิต 1,000 ช้ิน ตน้ทุนคงท่ีต่อช้ินจะอยูท่ี่ 100 บาทต่อช้ินเท่านั้น รูปแบบการลดลงของตน้ทุน
คงท่ีน้ี เรียกวา่ การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) เม่ือผูป้ระกอบการนาํตน้ทุนคงท่ีมาวาด
กราฟรวมกบัตน้ทุนแปรผนัจะไดต้น้ทุนรวม ดงัรูปท่ี 6.6 
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รูปท่ี  6.6  องคป์ระกอบตน้ทุนรวมผลิตภณัฑ ์

 

 ไออนั (Ian, 2002) กล่าวว่า ประเด็นสําคญัในการกาํหนดราคาอีกประเด็นหน่ึง ท่ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมควรศึกษาให้เขา้ใจ คือ จุดคุม้ทุน (Breakeven) จุดคุม้ทุนมี
วตัถุประสงคใ์นการหาจาํนวนสินคา้หรือบริการท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งขาย เพื่อใหคุ้ม้กบัการลงทุน
หรือตน้ทุนรวมของสินคา้หรือบริการนั้นๆ หลกัการของจุดคุม้ทุนไม่ไดม้องถึงการแสวงหาผลกาํไร
จาํนวนมาก แต่หลกัการของจุดคุม้ทุนจะมองถึงวิธีการท่ีไม่ให้ผูป้ระกอบการขาดทุน ตวัอย่างเช่น 

โต๊ะของผูป้ระกอบการราคาตวัละ 1,490 บาท ผูป้ระกอบการตั้งใจจะขายให้ไดจ้าํนวน 100 ตวั 
เพื่อท่ีจะให้คุม้กบัตน้ทุนคงท่ีซ่ึงเท่ากบั 45,000 บาท หรือ 450 บาทต่อตวั เม่ือผูป้ระกอบการเขียน
เป็นสมการทางคณิตศาสตร์จะไดด้งัน้ี 450 x  + 45,000 = 1,490 x โดยท่ี x คือจาํนวนท่ีจะทาํใหคุ้ม้
ตน้ทุนการผลิต 

 จากสมการ ผูป้ระกอบการสามารถหาค่าตวัแปร x  ได ้44 ทาํให้ผูป้ระกอบการทราบว่า 
ถา้ผูป้ระกอบการขายโต๊ะได ้44 ตวั จะคุม้กบัตน้ทุนรวมท่ีไดล้งไป โดยผูป้ระกอบการสามารถวาด
จุดคุม้ทุนไดจ้ากวาดเสน้รายรับรวมลงในกราฟตน้ทุนรวม จุดตดัระหว่างรายรับรวมและตน้ทุนรวม
จะแสดงถึง จาํนวนท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํการขายเพื่อใหค้รอบคลุมค่าใชจ่้ายท่ีเรียกว่า จุดคุม้ทุน 

ดงัรูปท่ี 6.7 

  

ตน้ทุนคงท่ี 

ตน้ทุนแปรผนั 

ตน้ทุนรวม 

จาํนวนสินคา้ 

จาํนวนเงิน 
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รูปท่ี  6.7  จุดคุม้ทุน 

 

 อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดจุดคุม้ทุนได ้จากการเปล่ียนแปลงราคาขาย
ใหม่ เช่น ถา้ผูป้ระกอบการตดัสินใจขายโตะ๊ท่ีราคา 1,680 บาท ผูป้ระกอบการจะสามารถคาํนวณได้
ว่า ท่ีจุดคุม้ทุนใหม่ ผูป้ระกอบการจะตอ้งขายโต๊ะให้ไดอ้ยู่ท่ีจาํนวน 37 ตวั ดงันั้นผูป้ระกอบการ
สามารถใช้หลักการน้ีในการประยุกต์ในการวางแผนได้ในหลายทาง ทาํให้ทราบถึงราคาท่ี
ผูป้ระกอบการควรตั้ง อยา่งไรก็ตามการกาํหนดราคาของสินคา้หรือบริการแต่ละชนิดนั้น ยงัข้ึนอยู่
กบัองค์ประกอบอ่ืนๆอีกมาก ผูป้ระกอบการควรทราบถึงวิธีตั้งราคาท่ีจะทาํให้ลูกคา้สนใจและ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ท่ีเรียกวา่ ราคาทางจิตวิทยา ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีผลต่อความรู้สึกของลูกคา้ และมี
อิทธิพลกบัการตั้งราคาของสินคา้ของคู่แข่งเช่นกนั  

 

6.8  ราคาทางจติวทิยา (Pricing Psychology) 

 ขณะท่ีลูกคา้เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทั้งสินคา้และบริการ ลูกคา้จะดูท่ีราคาและตดัสินใจว่า
ราคานั้นเหมาะสมหรือไม่ เป็นราคาท่ียติุธรรม ราคาถูกหรือราคาแพงเกินไป ลูกคา้จะพิจารณาจาก
องคป์ระกอบหลายดา้นรวมกนั โดยท่ีลูกคา้รู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม ร้านคา้และสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

ลว้นมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือแต่ละคร้ังของลูกคา้ ลูกคา้จะมีความคาดหวงัต่อราคาของ
ผลิตภณัฑต่์างกนัในแต่ละเวลา และสถานการณ์ท่ีต่างกนั ลูกคา้จะยนิดีจ่ายเพิ่มข้ึนในสถานการณ์ท่ี
ฉุกเฉินมากข้ึน เช่น การซ่อมรถยนตก์รณีรถยนตเ์สียระหว่างทาง หรือเม่ือลูกคา้มีความตอ้งการทาน
ไก่ทอด ลูกคา้จะยอมจ่ายเงินมากกวา่ปกติเพื่อทานไก่ทอด เป็นตน้ 

ตน้ทุนคงท่ี 

ตน้ทุนแปรผนั 

ตน้ทุนรวม 

รายรับรวม 

จุดคุม้ทุน 

จาํนวนสินคา้ 

จาํนวนเงิน 
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 ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะรู้ราคาอา้งอิง (Reference Prices) ทั้งภายในและภายนอกก่อน
ตดัสินใจซ้ือแต่ละคร้ัง ลูกคา้จะมีความคาดหวงัต่อราคาสินคา้แต่ละชนิดเสมอ ว่าราคาควรจะเป็น
อยา่งไร โดยมีพื้นฐานมาจากฐานความรู้ของลูกคา้ ท่ีเรียกว่า ราคาอา้งอิงภายใน (Internal Reference 

Pricing) หรือจากข้อมูลของสินค้าจากแหล่งอ่ืน ท่ีเรียกว่า ราคาอ้างอิงจากภายนอก (External 

Reference Pricing) การรับรู้ราคาจากภายในเป็นราคาท่ีลูกคา้เคยซ้ือ เคยใชบ้ริการคร้ังสุดทา้ย หรือ
ราคาสุดทา้ยท่ีลูกคา้เคยไดย้ินหรือรับรู้ผา่นมา เช่น การเขา้ชมภาพยนตร์ท่ีโรงหนงั ถา้ลูกคา้เคยจ่าย 
70 บาท แต่ปัจจุบนั ราคาเพ่ิมข้ึนเป็น 200 บาท ลูกคา้อาจตดัสินใจรอชมจากแผ่น ดีวีดี (บางคร้ัง
ลูกคา้ก็ไม่ไดต้ระหนักถึงว่า ราคาท่ีเคยชมผ่านมาเป็นเวลาหลายปีแลว้) หรือจากความเขา้ใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อตวัสินคา้หรือบริการวา่ควรมีราคาเท่าใด เช่น สินคา้ท่ีผลิตจากประเทศจีนควรมีราคาถูก
กว่าสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศอเมริกาหรือฝ่ังยโุรป สินคา้ท่ีมีส่วนประกอบจากทองคาํยอ่มมีราคาสูง
กวา่สินคา้ท่ีมีส่วนประกอบจากโลหะอ่ืนๆ  

 คุณค่าของสินคา้ท่ีลูกคา้สามารถรับรู้เป็นแหล่งราคาอา้งอิงของลูกคา้ได ้เช่น ราคาของ
สินคา้โบราณต่างๆ ราคาอา้งอิงภายนอกของลูกคา้อาจมาจากการสังเกตราคาของคู่แข่ง จากการ
โฆษณา การศึกษาแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จากร้านคา้ ส่ือสังคมออนไลน์ หรือส่ือท่ีลูกคา้
สามารถหาราคาอา้งอิงจากสินคา้อ่ืนได ้เช่น ถา้สินคา้หน่ึงวางขายท่ีห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํ ลูกคา้
ยอ่มมีความคาดหวงัท่ีจะซ้ือสินคา้นั้นในราคาท่ีแพงกว่าภายในร้านคา้ทัว่ไป (การคาดหวงัของราคา
สินคา้จากแหล่งซ้ือ-ขาย) นาฬิกายีห่อ้ดงัวางขายท่ีตลาดนดั ลูกคา้ยอ่มมีความคาดหวงัท่ีจะซ้ือไดใ้น
ราคาท่ีถูกกวา่วางขายบนหา้งสรรพสินคา้ (ความคาดหวงัตามความน่าเช่ือถือ) ลูกคา้จะคาดหวงัราคา
ของสินคา้นอกฤดูกาลตํ่ากว่าสินคา้ในฤดูกาล เช่น การซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนช่วงก่อนเปิด
เทอมจะราคาสูงกวา่ ระหวา่งเปิดเทอม (การคาดหวงัราคาสินคา้ตามการรับรู้สถานการณ์) 

 การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ (Perception of Value) เป็นการรับรู้ท่ีลูกคา้ใชอ้า้งอิงสาํหรับแต่
ละบุคคล เช่น ถา้ปกติลูกคา้ทาํความสะอาดบา้นดว้ยตวัเองใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ลูกคา้รายนั้นมีรายได้
เฉล่ีย ชัว่โมงละ 100 บาท ดงันั้นถา้มีบริษทัรับทาํความสะอาดเสนอค่าบริการทาํความสะอาดบา้น
ชัว่โมงละ 200 บาท ลูกคา้รายน้ีอาจไม่ยินดีท่ีจะใชบ้ริการบริษทัน้ี แต่ถา้มีอีกบริษทัมาเสนอค่าทาํ
ความสะอาดในราคาชัว่โมงละ 80 บาท ลูกคา้รายน้ียอ่มยนิดีในการใชบ้ริการคร้ังน้ีอยา่งแน่นอน ถา้
ลูกคา้รายน้ีไม่ใช่ผูท่ี้รักในการทาํความสะอาดบา้นเป็นชีวิตจิตใจ แต่สาํหรับบางรายถา้การทาํความ
สะอาดบา้นเปรียบไดก้บัการออกกาํลงักาย หรือการผ่อนคลายในเวลาว่าง บุคคลเหล่านั้นอาจไม่
ยอมเสียค่าทาํความสะอาดบา้นเลย แลกกบัการไดท้าํความสะอาดดว้ยตนเอง น่ีคือการประเมินราคา
จากการรับรู้คุณค่าของแต่ละบุคคล 
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 การคาดหวงัต่อราคาในอนาคต (Expectation of Future Prices) การคาดหวงัของลูกคา้ใน
ดา้นน้ีมาจากปัจจยัภายในหรือปัจจยัภายนอกกไ็ด ้เช่น การมีข่าวการข้ึนดอกเบ้ียนโยบายจากรัฐบาล 
ลูกคา้อาจตดัสินใจซ้ือบา้นในราคาท่ีสูงข้ึนเลก็นอ้ยก่อนการข้ึนดอกเบ้ียจริง หรือการท่องเท่ียวของ
ลูกคา้บางรายท่ีรอท่องเท่ียวช่วงนอกฤดูการท่องเท่ียว (Low Season) เน่ืองจากไดรั้บค่าเดินทางและ
ท่ีพกัในราคาท่ีถูกกวา่ช่วงฤดูการท่องเท่ียว เป็นการคาดหวงัต่อราคาในอนาคต 

 ราคาสินคา้จึงถูกพิจารณาจากลูกคา้หลายประเด็น การตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งขนัหรือตํ่ากว่า
คู่แข่งขนั จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูซ้ื้อ เช่น ถา้นํ้ าด่ืม 3 ขวด ท่ีมีปริมาณเท่ากนัคือ ราคา 3 

บาท 5 บาท และ 7 บาท ลูกคา้อาจซ้ือนํ้ าด่ืมขวดท่ีแพงกว่ามารับประทาน ดว้ยความเช่ือท่ีว่าคุณภาพ
นํ้าตอ้งดีกวา่ (Roberta, 1997) 

 คาํถามจึงอยู่ท่ีว่า ผูป้ระกอบการจะสร้างความไดเ้ปรียบในดา้นการตั้งราคาสินคา้หรือ
บริการไดอ้ยา่งไร การตั้งราคาเพ่ือท่ีจะสร้างขอ้ไดเ้ปรียบมี 2 ทางเลือกใหผู้ป้ระกอบการเลือกเท่านั้น 

คือ การตั้ งราคาให้สูงกว่าตลาดหรือการตั้ งราคาให้ตํ่ ากว่าคู่แข่งในท้องตลาด การตั้ งราคา
ผูป้ระกอบการยงัตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพ ลกัษณะ บรรจุภณัฑ ์การกระจายสินคา้ ฯลฯ โดยท่ีลูกคา้บาง
กลุ่มตอ้งการสินคา้คุณภาพดี แต่ราคาท่ีสูงก็ไม่เหมาะกบับางกลุ่มลูกคา้เช่นเดียวกนั ลูกคา้ท่ีตอ้งการ
สินคา้ราคาถูกย่อมไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเปล่ียนยี่ห้อการบริโภคทนัทีท่ีมี
ผลิตภณัฑอ่ื์นทดแทนท่ีมีราคาถูกกวา่ ลูกคา้บางกลุ่มยอมจ่ายมากกวา่เพื่อบริโภคสินคา้หรือบริการท่ี
เป็นท่ีตอ้งการของประชาชน เช่น ร้านตดัเส้ือท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ ลูกคา้จะยินดีจ่ายมากกว่าร้าน
อ่ืนโดยไม่คาํนึงถึงเร่ืองราคาวสัดุหรือค่าแรงในการตดัเยบ็ปกติ (Jacquelyn, 1996) ดงันั้นในการตั้ง
ราคาสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการควรตระหนักถึงอารมณ์ความรู้สึกของแต่ล่ะกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายจึงจะเป็นระดบัราคาท่ีเหมาะสมทั้งผูจ้าํหน่ายและผูซ้ื้อ 
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6.9  สรุป 

 สาํหรับธุรกิจขนาดย่อม สินคา้หรือบริการจะถูกมองว่าเป็นส่ิงเดียวกนักบักิจการและยงั
ถูกมองว่าเป็นส่ิงเดียวกนักบัผูป้ระกอบการ เม่ือตวัสินคา้และงานบริการของธุรกิจขนาดย่อมเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกบัตวัผูป้ระกอบการ การเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑเ์ป็นเร่ืองสาํคญัของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อม ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมจึงเปรียบเสมือนตวัแทนผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็น ขอ้
ไดเ้ปรียบสําหรับธุรกิจขนาดย่อมท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถทาํได ้ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
ยอ่มจึงสามารถเขา้ถึงตวัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ผูป้ระกอบการท่ีสามารถเขา้ถึงตวัลูกคา้ได้มากกว่า จะมองเห็นโอกาสในการดาํเนิน
กิจการและกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจการได้ผ่านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการตลาดของธุรกิจตนเองไดใ้นแต่ละระยะของวงจรชีวิต สามารถเพิ่มผลกาํไรและ
ระยะเวลาการดาํรงอยู่ของกิจการ เช่นเดียวกับการกาํหนดราคา ไม่ว่าจะเป็นสินคา้หรือบริการ 
ผูป้ระกอบการท่ีมีความเขา้ใจกับพฤติกรรมการตดัสินใจของลูกคา้ จะทาํการกาํหนดราคาของ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างดา้นราคาและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํหลงัจากมีผลิตภณัฑ์และราคาท่ีพร้อมแลว้ก็คือ การทาํอย่างไรให้ลูกคา้
ไดรั้บรู้ถึงผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการมากท่ีสุด 
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 6 

 

 1. ทาํไมจึงตอ้งแบ่งประเภทผลิตภณัฑ ์

 2. สินคา้และบริการมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งไร 
 3. องคป์ระกอบของผลิตภณัฑมี์อะไรบา้ง องคป์ระกอบไหนสาํคญัท่ีสุด 

 4. กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑมี์ส่วนสาํคญัต่อธุรกิจขนาดยอ่มอยา่งไร 
 5. จงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวงจรชีวิตสินคา้และบริการ 
 6. ผูป้ระกอบการมีหลกัการตั้งราคาสินคา้หรือบริการอยา่งไร 
 7. ราคาทางจิตวิทยาคืออะไร มีไวเ้พื่ออะไร 
 8. ปัจจยัใดบา้งท่ีทาํใหว้งจรชีวิตผลิตภณัฑใ์นแต่ละช่วงสั้นหรือยาว 
 9. จงยกตวัอยา่งสินคา้หรือบริการ และใชก้ระบวนการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกลยทุธ์การ
ตั้งราคา  

 



 

บทที ่ 7 

การส่งเสริมการขายสําหรับธุรกจิขนาดย่อม 

(Small Business Promotion) 

 

 เม่ือผูป้ระกอบการมีผลิตภณัฑ์และราคาท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของลูกคา้ ส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งคาํนึงถึงต่อไปคือ ทาํอย่างไรให้ลูกคา้รับรู้ถึงผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีจําเป็นสําหรับผูป้ระกอบการในขั้นตอนน้ีคือ การส่งเสริมการขาย 
(Promotion) เน้ือหาในบทน้ีมีจุดประสงค ์เพื่อให้ผูป้ระกอบการเกิดแนวความคิดทางการส่งเสริม
การขายสินคา้หรือบริการรูปแบบใหม่ เน่ืองจากการส่งเสริมการขายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
สาํคญัสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม หวัใจของการส่งเสริมการขายคือ การทาํให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรับรู้
ผลิตภณัฑห์รือกิจการของผูป้ระกอบการท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่
การทาํใหลู้กคา้เขา้ถึงสินคา้หรือการบริการได ้ผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํใหสิ้นคา้หรือบริการเป็นฝ่าย
เขา้ไปหาลูกคา้ก่อนเสมอ กิจการจึงจาํเป็นตอ้งมีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเป็น
ขั้นตอน เม่ือกิจการมีการส่งเสริมการขายอยา่งเป็นรูปแบบ นบัไดว้่าผูป้ระกอบการไดแ้สดงถึงความ
เป็นมืออาชีพการดาํเนินกิจการ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะเป็นผูส้ร้างสรรครู์ปแบบการส่งเสริมการขาย
ต่อไป 

 

7.1  คุณค่าของผลติภณัฑ์ (Value Proposition) 

 ก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะทาํการวางแผนการตลาดในการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณา การสร้างความประทบัใจ หรือการประชาสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบการตอ้งรู้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการ
นาํเสนอและส่ือสารเป็นอนัดบัแรก ผูป้ระกอบการตอ้งรู้ถึงผูท่ี้เป็นเป้าหมายของการส่งขอ้ความ
ข่าวสารนั้น สาํหรับการสร้างรูปแบบการส่งขอ้ความข่าวสาร ส่ิงแรกท่ีผูป้ระกอบการควรตระหนกั
ถึง คือ การสร้างจุดขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หรือท่ีนกัการตลาดเรียกวา่ การนาํเสนอคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ ์ การสร้างจุดขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์น้ีจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันากลยุทธ์ทางการ
ส่งเสริมการขาย 
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 คุณค่าหรือคุณประโยชน์ ของผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสามารถสร้างให้มีอยู่ใน
ตวัผลิตภณัฑไ์ดใ้นแต่ละดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นคุณภาพ ดา้นลกัษณะสินคา้ ดา้นการจดัส่ง ดา้นการ
บริการ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นความสะดวกในการจบัจ่ายใชส้อย ดา้นสถานท่ี ดา้นขนาด ดา้นขอบเขต
ของกิจการ ฯลฯ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งคิดวิธีการท่ีจะสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑข์อง
ตนว่า สินคา้หรือการบริการของตนมีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอย่างไร ทาํไมลูกคา้จึง
ตอ้งการสินคา้หรือบริการน้ี สินคา้หรือบริการน้ีให้อะไรกบัลูกคา้บา้ง ถา้ผูป้ระกอบการเป็นลูกคา้ 
จะซ้ือสินคา้หรือการบริการน้ีไหม เพราะอะไร ให้ผูป้ระกอบการทาํการจดบนัทึกขอ้ดีและขอ้ดอ้ย
เป็นรายการออกมา รายการดา้นขอ้ดอ้ยจะเป็นตวับ่งช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนของสินคา้หรือบริการท่ีมีอยู ่
เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 

 เม่ือผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ ให้
ผูป้ระกอบการทาํการวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ี ลูกคา้รายไหนมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้
หรือการบริการ พยายามเจาะจงกลุ่มลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เช่น ช่วงอายขุองกลุ่ม
ลูกคา้ เพศชายหรือเพศหญิง สถานท่ีทาํงาน เป็นตน้ กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของ
กิจการ (Target Market) แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่า จะไม่มีกลุ่มเป้าหมายอ่ืนนอกจากกลุ่มเหล่าน้ี 

ผูป้ระกอบการอาจมีกลุ่มเป้าหมายท่ีสอง (Second-Tier Markets) และกลุ่มเป้าหมายท่ีสาม (Third-

Tier Markets) เพิ่มเติมไดอี้ก 

 จากนั้นให้ผูป้ระกอบการทาํการสาํรวจว่า กลุ่มเป้าหมายหลกัของกิจการในขณะน้ี มีการ
ซ้ือสินคา้หรือบริการประเภทเดียวกบัของผูป้ระกอบการอยูห่รือไม่ หาขอ้มูลคู่แข่งในตลาดว่ามีใคร
บา้ง กิจการคู่แข่งแต่ละรายมีสภาพการดาํเนินงานอย่างไร ขอ้มูลดา้นช่ือเสียงในสังคม คาํบอกต่อ
ของลูกคา้แบบปากต่อปาก การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ หรือทางอินเตอร์เน็ตของ
กิจการ คู่แข่งเหล่านั้นเป็นอยา่งไร (Cooper, 2002) คาํตอบเหล่าน้ีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถ
พฒันาการเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และสามารถคน้หาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเร่ิมตน้ทาํการ
ส่ือสารกบัลูกคา้ เม่ือผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑไ์ด ้ก็จะสามารถ
สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และส่งข้อความข่าวสารตรงไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

7.2  การแบ่งกลุ่มลูกค้าทางการตลาด (Segmentation)  

 ผูป้ระกอบการจาํนวนมาก มีปัญหาในการคน้หากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่คิดว่าทุกคนเป็นลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบการจึงดูแลเอาใจใส่ผูท่ี้สนใจ
ผลิตภณัฑ์ทั้งหมดโดยไม่มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเฉพาะ ทาํให้เสียเวลาและงบประมาณจาํนวนมาก 
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ผูป้ระกอบการจะตอ้งแยกแยะผูท่ี้มีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ ในการกาํหนดเป้าหมาย
ทางการตลาดไดช้ดัเจน แนวคิดสําคญัท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาเพื่อให้เขา้ใจถึงการกาํหนด
เป้าหมายทางการตลาด คือ การแบ่งกลุ่มลูกคา้ทางการตลาด 

 วิลเลียมและคณะ (William, 2004) กล่าวถึงการแบ่งกลุ่มลูกคา้ว่า เป็นขั้นตอนการแบ่ง
ตลาดใหญ่ออกเป็นตลาดกลุ่มเลก็ๆ โดยการแยกประเภทของผูท่ี้มีลกัษณะเหมือนกนั ให้อยูใ่นกลุ่ม
เดียวกนั เรียกว่า การแบ่งตลาดเป้าหมาย การแบ่งตลาดเป้าหมายสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น
กลุ่มขนาดเล็กหรือกลุ่มขนาดใหญ่ไดต้ามท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ ผูป้ระกอบการสามารถเลือก
ตลาดกลุ่มเป้าหมายไดม้ากกว่าหน่ึงกลุ่ม แต่ในทางปฏิบติัการเร่ิมตน้ดาํเนินกิจการควรมุ่งเนน้ไปท่ี
ตลาดเป้าหมายเพียงหน่ึงกลุ่มก่อน แลว้จึงค่อยพิจารณากลุ่มท่ีสองและสามตามมาในภายหลงั เม่ือ
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกสาํเร็จ ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชข้อ้มูลเก่ียวกบั
ความตอ้งการ และความจาํเป็นในการใชสิ้นคา้หรือการบริการของลูกคา้แต่ละกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
ทาํการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ราคาการจดัจาํหน่าย และวิธีการส่งเสริมการขายใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

 ในการแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็นกลุ่มท่ีแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้กณฑใ์นการ
แบ่งไดห้ลายดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นภูมิศาสตร์ (Geographically) เช่น การอาศยัอยู่ในเขตเมือง เขต
นอกเมืองหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง ดา้นสังคม (Demographically) เช่น รายได ้อาย ุศาสนา เช้ือชาติ และ
อ่ืนๆ หรือดา้นการแสวงหาผลประโยชน์ (Benefits Sought) เช่น กลุ่มลูกคา้ท่ีชอบความทนัสมยั 
เทศกาล หรือเหตุการณ์สาํคญั เป็นตน้ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะใชห้ลายวิธีในการแบ่งกลุ่มตลาด
เป้าหมาย ซ่ึงแต่ละวิธีจะมีความสอดคลอ้งกนั เช่น ผูป้ระกอบการรายหน่ึงตอ้งการแบ่งกลุ่มลูกคา้
ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไบลท์ (Blithe) โดยกาํหนดกลุ่มลูกคา้ออกเป็นหลายกลุ่มดงัน้ี กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ี
แบ่งตามเพศ โดยเนน้เพศหญิง แบ่งตามกลุ่มอาย ุประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้อาย ุระหว่าง 9-18 ปีและ 
19-25 ปี นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑต์ามรูปแบบของการหาผลประโยชน์ 

สําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการตุ๊กตาเพื่อเป็นของขวญัสําหรับผูอ่ื้น และผูป้ระกอบการยงักาํหนด
เป้าหมายทางการตลาดสาํรองสาํหรับตุก๊ตา คือ พอ่แม่ผูป้กครองของกลุ่มเป้าหมายหลกั 

 อีกตวัอย่างหน่ึง เช่น ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการเปิดศูนยรั์บดูแลเด็กเล็ก ผูป้ระกอบการ
เร่ิมตน้หาขอ้มูลของศูนยรั์บดูแลเด็กในพื้นท่ี หากลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกิจการ เม่ือผูป้ระกอบการ
คน้พบกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็น กลุ่มเด็กเลก็ หรือกลุ่มผูป้กครองของเด็กเหล่านั้น ผูป้ระกอบการ
ทาํการแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามช่วงอายุ แยกกลุ่มวยัรุ่น กลุ่มผูสู้งอายุ ออกจากกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายท่ีเป็นผูป้กครองของเด็กเล็ก (แต่ผูป้ระกอบการยงัไม่ควรตดักลุ่มลูกคา้อ่ืนออกโดยทนัที 

เพราะผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไวไ้ดห้ลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีวิธีการท่ี
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สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีต่างกันออกไป) จากนั้ นผูป้ระกอบการได้แบ่งกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายตามระยะทางในการเดินทาง ซ่ึงลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่มีระยะการเดินทางไม่เกิน 15 

กิโลเมตร เน่ืองจากพ่อแม่ผูป้กครองไม่ตอ้งการใช้เวลาในการขบัรถท่ีมากกว่านั้ น นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการยงัสามารถใชเ้กณฑ์ในการแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายรองไดอี้ก เช่น ดา้นรายไดข้อง
ครอบครัวท่ีจาํเป็นตอ้งมีเงินเพียงพอสาํหรับจ่ายค่าเทอม ดา้นตารางเวลา พ่อแม่ ผูป้กครองท่ีทาํงาน
ในตอนเยน็และกลางคืน หรือดา้นงานอดิเรกของเด็กๆ เช่น การนาํเสนอกีฬาฟุตบอล การเรียน
ดนตรี  ยิ่งผู ้ประกอบการสามารถกําหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายเพิ่ม เ ติมได้ชัดเจนเท่าไหร่ 
ผูป้ระกอบการยิง่เขา้ใกลก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากเท่านั้น 

 เม่ือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายถูกกาํหนดข้ึนมา ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการกาํหนดขอ้มูล 
ข่าวสาร (Information) เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือกิจการ เพื่อถ่ายทอดใหก้บัลูกคา้ เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ การส่งเสริมการขายจึงตอ้งจดัการขั้นตอนและวิธีการส่งขอ้ความ
ข่าวสารออกไปยงัตลาดเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มลูกคา้มีขอ้มูล สามารถตดัสินใจ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ด ้ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีศูนยรั์บดูแลเด็กเลก็จะตอ้งกล่าวถึงคือ รูปแบบ
การดูแล การพฒันาความสามารถ และประโยชน์อ่ืนๆท่ีเด็กและผูป้กครองจะไดรั้บ กล่าวถึงเน้ือหา
ท่ีมีความสาํคญักบัตลาดเป้าหมาย ในการทาํให้เป็นผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการเป็นจุดสนใจ การ
โฆษณาสามารถทาํได้โดยการใช้เพลง หรือตวัแทนทางสัญลกัษณ์ท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึง
ลกัษณะเด่นของกิจการ เช่น บุคคลมีช่ือเสียงหรือนกัแสดง ผูป้ระกอบการสามารถส่ือสารไดห้ลาย
ช่องทางไม่ว่าจะเป็น โทรทศัน์ วิทยุหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ ข้ึนอยู่กับงบประมาณ และ
ความสามารถของส่ือในการเขา้ถึงตลาดเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

 

7.3  การส่ือสารข้อมูล (Conveying Message) 

 เม่ือกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย และเน้ือหาขอ้มูลท่ีจะส่ือสารไดแ้ลว้ ขั้นตอนต่อมาคือ การ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารนั้ นไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ข้อความเหล่าน้ีจะเป็นเน้ือหาโดยรวมท่ี
ผูป้ระกอบการสามารถใชใ้นการส่ือสารทัว่ไป ผ่านการโฆษณา การแจกใบปลิว การนาํเสนอผ่าน
ทางเวบ็ไซตแ์ละสังคมออนไลน์ได ้การส่ือสารขอ้มูลอีกแบบหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม
นิยมใช ้คือวิธีการประชาสัมพนัธ์แบบเจาะจง เช่น การแถลงข่าว การลงเน้ือหา บทความสนบัสนุน 

การทาํกรณีศึกษา และการสนทนาเฉพาะเจาะจง ขอ้ความเหล่าน้ีจะช่วยสร้าง และพฒันาเอกลกัษณ์
ของกิจการใหเ้ด่นชดั อีกทั้งยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รงมากข้ึน 

 ในการเร่ิมต้น ผู ้ประกอบการควรใช้ข้อความท่ีมีคุณค่าต่อสินค้าและบริการของ
ผูป้ระกอบการในแต่ละตลาด โดยเร่ิมตน้จากขอ้ความสั้น (Succinct Message) ท่ีทาํใหกิ้จการมีกลุ่ม
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ลูกคา้เป้าหมายและลูกคา้ทัว่ไปได้ชัดเจน เช่น ผูป้ระกอบการอาจคิดคาํสําคญั 2-3 คาํ แทนการ
อธิบายธุรกิจของผูป้ระกอบการให้กับลูกคา้ทัว่ไปเขา้ใจได้ นําคาํสําคญัสั้ นๆเหล่านั้นใส่ไวใ้น
นามบตัร อุปกรณ์ และเคร่ืองใชข้องกิจการ แลว้แจกจ่ายนามบตัรใหก้บัผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้ ฝาก
ให้กบัเพื่อนและครอบครัวไวแ้จก และ นาํเสนอไวบ้นกระดานข่าวท่ีลูกคา้สามารถเห็นไดส้ะดวก 

เป็นการเผยแพร่บทบาทของกิจการสู่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างการมีตวัตนของกิจการในสงัคม 

 แผ่นพบั (Brochures) และใบปลิว (Flyers) เป็นวิธีการท่ีสําคญัท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อมใชใ้นการส่งเสริมขายและโฆษณา เน้ือหาในแผ่นพบัควรมีขอ้มูลเก่ียวกบักิจการจนถึง
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ คุณประโยชน์เฉพาะในแผ่นพบัใบเดียว หรืออาจใชก้ารสร้างแผ่นพบั
สาํหรับผลิตภณัฑ์สาํหรับแต่ละกลุ่มลูกคา้ เพื่อท่ีจะบอกถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บในแต่ละ
กลุ่ม และใชว้ิธีการจดัทาํคู่มือแนะนาํกลุ่มเป้าหมายในการตดัสินใจ โดยส่วนใหญ่ใบปลิวมกัจะมี
แผ่นเดียว คือ พิมพด์า้นหนา้และดา้นหลงั เพื่อใชส้าํหรับการกระจายขอ้มูลข่าวสาร เน่ืองจากเป็น
รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีตน้ทุนไม่สูงนกัในการกระจายข่าวสารในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็น
ท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ข้อความท่ีใช้สําหรับถ่ายทอดผ่านแผ่นพับหรือใบปลิว เพื่อช่วยให้การ
ติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญั กบัองคป์ระกอบดงัน้ี 

 การออกแบบและการจดัวาง (Design and Layout) ควรใชว้สัดุท่ีดึงดูดสายตาดึงดูดความ
สนใจ สามารถเชิญชวนให้บุคคลทัว่ไปมาดู หรืออ่านขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกิจ มีส่วนประกอบ
ของเคา้โครงและการออกแบบขอ้ความท่ีสมบูรณ์ ชดัเจน 

 การจดัรูปแบบองคป์ระกอบ (Formatting Components) ควรมีความสมดุลของขอ้ความ 

โทนสี รวมถึงช่องว่าง โดยเคา้โครงอาจประกอบไปดว้ยตวัอกัษร สี ภาพประกอบ ภาพถ่ายและ
แผนภูมิ เพื่อความแปลกใหม่ 

 การเขียนข่าวสาร (Written Message) ควรเป็นข่าวสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นประโยคท่ี
เขา้ใจไดง่้าย เขียนไวอ้ย่างชดัเจน ขอ้ความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ สามารถจุดประกายความ
อยากรู้อยากเห็นของผูค้นได้ ส่ือสารให้เห็นถึงผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ ขอ้ความเหล่าน้ีจะ
สามารถกระตุน้ใหผู้อ่้านสนใจในเน้ือหาและทราบถึงวิธีการติดต่อมายงัธุรกิจได ้

 การจดัการกบัเน้ือหา (Management Issues) ควรมีการเนน้เน้ือหาท่ีส่ือไปยงักลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย กลุ่มลูกคา้เฉพาะเจาะจงท่ีตั้งใจจะส่งขอ้ความถึง จดัการเน้ือหาการกระจายข่าวสารให้
เหมาะสมกบัตน้ทุน อยูใ่นงบประมาณพอท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางส่งเสริมการขายได ้
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7.4  การเผยแพร่ (Publicity) 

 การเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือกิจการนับเป็นส่ิงท่ีสําคัญในการ
ส่งเสริมการขาย นอกเหนือจากนามบตัร หรือการติดตราเคร่ืองหมายการคา้หรือช่ือร้านคา้บน
อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ผูป้ระกอบการอาจมีตวัอยา่งสินคา้ (Press Kits) เพื่อเป็นการทดลองสินคา้
หรือบริการได ้มีแผ่นพบัสินคา้หรือบริการ เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าว แจง้ข่าวใหม่ๆทางธุรกิจหรือ 
ผลิตภณัฑ์ใหม่ การประชาสัมพนัธ์อาจรวมถึง ประวติัธุรกิจ พนักงานท่ีสําคญั และภาพถ่ายของ
สินคา้หรือการบริการตามความเหมาะสม ผูป้ระกอบการสามารถนําเสนอผ่านทางการเขียน
บทความทางธุรกิจ ผา่นการเล่าเร่ืองทางหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร เม่ือใดก็ตามท่ีผูป้ระกอบการใช้
ส่ือใหม่ให้เหมาะสมกับลูกค้า ผูป้ระกอบการควรเพ่ิมเน้ือหาใหม่ลงไปในส่ือใหม่ เพื่อให้
ผูป้ระกอบการมีโอกาสในการสาํรวจและ การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ของส่ือต่างๆได ้

 กลุ่มลูกคา้ในปัจจุบนัรวมถึงบุคคลทัว่ไป มกัเลือกใชว้ิธีคน้หาขอ้มูลการให้บริการของ
ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตหรือทางเวบ็ไซต ์สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มรายใหม่ ช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์หรือส่งเสริมการขายผ่านทางเวบ็ไซตน์ั้น จึงนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก และ
เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกคา้ใหม่ และเป็นการรักษาลูกคา้ปัจจุบนั เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการ
ติดต่อธุรกิจควรอ่านและทาํความเขา้ใจไดง่้ายสําหรับทุกคนท่ีเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์มีการเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีสําคญัไดส้ะดวกและรวดเร็ว ดว้ยการคลิกเพียงแค่หน่ึงถึงสองคร้ังเท่านั้น ขอ้มูลท่ีมาก
เกินไปและกราฟิกท่ีไม่เหมาะสมจะสร้างความสับสนให้แก่ผู ้ท่ี เข้ามาชมเยี่ยมชมเว็บไซต ์

ผูป้ระกอบการสามารถใชก้ารเช่ือมโยงในการรับสมคัรเป็นสมาชิก การรับจดหมายข่าว แบบฟอร์ม 

ข้อเสนอแนะ ชุดของขวญัออนไลน์ และข้อมูลท่ีติดต่อ พร้อมกับรายละเอียดทางธุรกิจและ
ผลิตภณัฑเ์ขา้หากนัได ้

 เวบ็ไซตข์องกิจการควรมีคาํสาํคญัและคาํอธิบาย (Keyword and Description) ท่ีชดัเจนใน
แต่ละหน้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับรายละเอียดแต่ละรายการท่ีสําคัญ มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในค้นหา 
ผูป้ระกอบการอาจหานักพฒันาเว็บไซต์มืออาชีพ และผูเ้ช่ียวชาญสามารถช่วยจดัทาํเว็บไซต์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีเคร่ืองมือในการคน้หาเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้และช่วยให้ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อมพฒันาการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเวบ็ไซตท่ี์เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้
ได ้
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7.5  การส่งเสริมการขายผ่านการบอกต่อ (Word of Mouth)  

 การส่งเสริมการขายเร่ิมตน้ไดห้ลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีลกัษณะการกระจายข่าวสารท่ี
ต่างกนั วิธีการส่งเสริมการขายแบบปากต่อปากเป็นวิธีท่ีเร็วท่ีสุดในการสร้างฐานลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือบุคคลทัว่ไป การใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยตรงหรือการไดย้นิคาํบอกเล่าจากกลุ่มผูท่ี้
ใชสิ้นคา้ จะทาํให้เกิดการยอมรับในผลิตภณัฑน์ั้นอยา่งรวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถทาํไดด้ว้ยการ
โฆษณาหรือวิธีการทางการตลาดอย่างอ่ืน ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะใชก้ารส่งเสริมการขายผ่าน
การยอ่ต่อทุกคร่ึงท่ีมีโอกาส โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดยอ่มท่ีมีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้โดยตรง มี
โอกาสไดพ้บลูกคา้เป้าหมายเสมอ การนาํเสนอสินคา้และบริการดว้ยตนเองจะเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ให้กบัลูกคา้ได ้หลงัจากนั้นจึงขยายฐานลูกคา้รายใหม่ ผา่นการเขา้ร่วมในกลุ่มลูกคา้ทอ้งถ่ิน ระดบั
ภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการเป็นองคก์รธุรกิจ เช่น หอการคา้ หรือ
กลุ่มการคา้เป็นตน้ 

 การแพร่กระจายข่าวสารทางออ้ม (Second-Hand Exposure) เป็นการส่งเสริมการขายผา่น
การอา้งอิงจากลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑใ์นปัจจุบนั หรือการแพร่กระจายคาํบอกเล่าเก่ียวกบัธุรกิจใหม่ท่ี
ลูกคา้ไดพ้บ ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการขายน้ีได ้จากความเช่ือมัน่ของลูกคา้ 
หาโอกาสสอบถามความคาดหวงัของลูกคา้ จากการสอบถาม การขอใหลู้กคา้ถ่ายทอดใหก้บับุคคล
อ่ืน ผูป้ระกอบการสามารถใชก้ารใหส่้วนลด หรือส่ิงจูงใจใหก้บัลูกคา้ ในการแพร่กระจายข่าวสารท่ี
สามารถจูงใจลูกคา้ใหม่ไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะและประเภทของกิจการ 
 ถา้ถามผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินกิจการอยูใ่นทอ้งตลาดว่า ธุรกิจของผูป้ระกอบการเหล่านั้น
เติบโตไดอ้ย่างไร คาํตอบท่ีไดรั้บส่วนหน่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการบอกต่อของลูกคา้ โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดย่อมท่ีตอ้งดาํเนินกิจการภายในแหล่งชุมชน ดงันั้นการดาํเนินกิจการเพื่อสร้างช่ือเสียงธุรกิจ 
คาํบอกต่อแบบปากต่อปากจึงเป็นส่ิงสาํคญั นอกจากสินคา้และการบริการท่ีดีแลว้ การบอกเล่าของ
ลูกคา้จะช่วยพฒันาการสร้างช่ือเสียงธุรกิจของผูป้ระกอบการไดด้ว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 7.5.1 เสนอส่ิงจูงใจให้กบัลูกคา้ เช่น การให้ส่วนลดในการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการคร้ัง
ถดัไป การใหท้ดลองใชบ้ริการสินคา้ตวัอยา่ง หรือใหข้องชาํร่วยท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์แม้
จะมีมูลค่าไม่มากแต่กดึ็งดูดความสนใจได ้

 7.5.2 สร้างส่ิงตอบแทนรูปแบบพิเศษและส่งให้กบัลูกคา้ สาํหรับลูกคา้ท่ีมีการซ้ือสินคา้
หรือเขา้รับบริการเป็นประจาํ ลูกคา้ท่ีมีประวติัท่ีดี เพิ่มสิทธิพิเศษให้ลูกคา้เม่ือส้ินปี รวมถึงการจดั
กิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความประทบัใจ 
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 7.5.3 สอบถามความคิดเห็นลูกคา้ปัจจุบนัอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่พอใจในสินคา้
หรือบริการ สอบถามด้วยความเหมาะสม ตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้ได้รับขอ้มูลท่ีจะนํามา
ปรับปรุงสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการได ้

 วิธีท่ีสะดวกในการติดต่อกบัลูกคา้สําหรับธุรกิจขนาดย่อมอีกวิธีหน่ึงคือ การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การโทรศพัทเ์ป็นวิธีหน่ึงท่ีไดผ้ลในการกระจายขอ้มูลข่าวสาร หรือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
โฆษณาแบบปากต่อปากได ้ตวัอยา่งเช่น เจา้ของร้านทาํขนมปังแห่งหน่ึง เร่ิมตน้ธุรกิจทาํขนมปังใน
ห้องครัวท่ีบา้นมีกาํลงัผลิต 40 ช้ินต่อสัปดาห์ ซ่ึงเพียงพอสําหรับการบริโภคในทอ้งถ่ิน วนัหน่ึง
ผูป้ระกอบการรายน้ีได้โทรไปท่ีร้านอาหารภายในทอ้งถ่ิน เพื่อทาํการโฆษณาแบบปากต่อปาก 

คาํพูดของผูป้ระกอบการในวนันั้นสร้างรายไดข้ึ้น หลงัจากนั้นมีลูกคา้ไดส้ั่งซ้ือเขา้มาเป็นพิเศษ 

ผูป้ระกอบการรายน้ีจึงตั้งร้านคา้ปลีกสําหรับจาํหน่ายขนมปัง พร้อมทั้งให้มีการลงทะเบียนลูกคา้ 
ในขณะท่ีลูกคา้กมี็การสัง่ซ้ือและส่งไปใหเ้พื่อนทัว่ประเทศ  
 

7.6  การขายส่วนบุคคล (Personal Selling) 

 ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมประกอบกิจการใหม่จะมีหลายหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลกิจการหลาย
อย่าง ตั้งแต่ตาํแหน่งเจา้ของกิจการ ดูแลฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ผูติ้ดต่อประสานงาน ผูจ้ดัการ
เอกสาร จนถึงหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดอาคารสถานท่ีต่างๆ มีคาํกล่าวว่า ไม่มีความ
รับผิดชอบไหนท่ีมากเท่าความรับผิดชอบดา้นการขาย ผูป้ระกอบการตอ้งหาโอกาสท่ีจะไดพ้บ
ลูกคา้เป้าหมายใหม่อยู่เสมอ ทั้งในเวลาการทาํงานและนอกเวลาการทาํงาน ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ควรเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการขายส่วนบุคคล (Process of Personal Selling) เพื่อช่วยในการติดต่อ
กบัลูกคา้ สร้างฐานลูกคา้ท่ีกวา้งในอนาคตได ้

 กระบวนการขายส่วนบุคคล เป็นเทคนิคท่ีสาํคญัสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มใน
การนาํเสนอสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้โดยตรง ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัเน่ืองจาก
เหตุผลดงัน้ี 

 7.6.1 ผูป้ระกอบการมีโอกาสแสดงความเช่ียวชาญ ด้วยการให้ขอ้มูลของสินคา้หรือ
บริการ ผา่นการตอบคาํถามเชิงลึก และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เม่ือเทียบกบัขอ้มูลท่ีนาํเสนอ
ทัว่ไป ทางดา้นการส่งเสริมการขาย ยิ่งผูป้ระกอบการสามารถให้ขอ้มูลกบัลูกคา้มากเท่าไหร่ ยิ่งจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายมากข้ึนเท่านั้น 

 7.6.2 ผูป้ระกอบการมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลในการพฒันา ปรับปรุงสินคา้หรือบริการให้ดี
ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้ งผูป้ระกอบการยงัสามารถทราบว่า ลูกคา้ใน
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ปัจจุบนัมีความคิดเห็นหรือความตอ้งการเก่ียวการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการอยา่งไร และเป็นโอกาส
ท่ีดีในการเปิดตลาดใหม่อีกดว้ย 
 7.6.3 ผู ้ประกอบการมีโอกาสท่ีจะได้รับข้อมูลส่วนตัวเ ก่ียวกับลูกค้าในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ วิธีการติดต่อส่ือสารในแต่ละกลุ่มลูกคา้ 
 7.6.4 ผูป้ระกอบการสามารถเรียนรู้และเขา้ใจวิธีการส่งเสริมการขายโดยตรงท่ีมีศกัยภาพ 

และวิธีการดึงดูดลูกค้า สามารถนําไปประยุกต์ใช้ พฒันาต่อยอด และนําไปถ่ายทอด อบรม 

ผูร่้วมงานหรือพนกังานได ้

 

7.7  กระบวนการขายส่วนบุคคล (The Process of Personal Selling)  

 การส่งเสริมการขายผา่นกระบวนการขายส่วนบุคคล ผูป้ระกอบการอาจคิดว่าเป็นศาสตร์
ทางดา้นศิลป์ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ ศิลปะการขาย อยา่งไรกต็ามหลกัการขายมีรูปแบบและขั้นตอนสาํหรับ
นกัขาย เพื่อสร้างความสนใจในสินคา้หรือบริการ ท่ีผูป้ระกอบการควรทาํความเขา้ใจ ประกอบดว้ย 
การสร้างกลุ่มลูกคา้มุ่งหวงัและการประเมิน การเตรียมการ การนาํเสนอ การปิดการขาย และการ
ติดตามลูกคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 7.7.1 การสร้างกลุ่มลูกคา้มุ่งหวงัและการประเมิน (Prospect and Evaluate) 

  การสร้างกลุ่มลูกคา้มุ่งหวงัทาํไดโ้ดยการรวบรวมรายช่ือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย จาก
บัญชีการขาย รายช่ือลูกค้าแนะนํา หนังสือพิมพ์ โฆษณา สมุดโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หรือ
แหล่งขอ้มูลท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลติดต่อของลูกคา้เป้าหมายได ้จากนั้นให้ผูป้ระกอบการประเมิน
ดว้ยการวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ถึงโอกาสและตรวจสอบถึงเหตุผลท่ีทาํให้บาง
กลุ่มไม่สามารถเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้เพื่อประหยดัเวลาในการติดต่อลูกคา้ทัว่ไป ตวัอยา่งเช่น 

บุคคลท่ีครอบครัวมีรถอยูแ่ลว้ มีโอกาสท่ีจะไม่มีความตอ้งการซ้ือรถจากตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

 7.7.2 การเตรียมการ (Prepare) 

  เม่ือไดข้อ้มูลกลุ่มลูกคา้มุ่งหวงัแลว้ ทาํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้เป้าหมาย
แต่ละรายใหไ้ดม้ากท่ีสุด พิจารณาทั้งโอกาสในการตดัสินใจของแต่ละบุคคล ตรวจสอบประวติัทาง
การเงิน พดูคุยกบับุคคลท่ีใหก้ารแนะนาํกบัลูกคา้ได ้เพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของแต่ละกลุ่มลูกคา้ 
ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการเตรียมพร้อมสาํหรับการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
และตอบคาํถามของลูกคา้ไดต้รงประเดน็ 

 7.7.3 การนาํเสนอ (Present) 
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  การนําเสนอเป็นขั้นตอนการให้ข้อมูลกับลูกค้า เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญสําหรับ
ผูป้ระกอบการ ในการตัดสินว่าผูรั้บฟังจะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผูป้ระกอบการหรือไม่ 

ผูป้ระกอบการสามารถใชห้ลกัการเอไอดีไอ (AIDA) ในขั้นตอนการนาํเสนอได ้ดงัน้ี  

  A - Attention การยึดความสนใจของลูกคา้ จากผลสาํรวจพบว่าร้อยละ 80 ของ
ความสาํเร็จจากการขายเป็นผลโดยตรงจากการเร่ิมเปิดการเจรจาหรือกล่าวนาํ ความประทบัใจคร้ัง
แรกของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก ผูป้ระกอบการควรสร้างความสนใจข้ึนมาดว้ยความระมดัระวงั 
เน้ือหาหรือขอ้ความท่ีกล่าวจะเป็นตวักาํหนดโอกาสในการขาย ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเตรียมตวั
และตระหนกัถึงวิธีการเร่ิมเปิดการขายในทุกคร้ัง 
  I - Interest การกระตุน้ความสนใจ ขั้นตอนกระตุน้ความสนใจถูกออกแบบมาเพื่อ
สร้างความสนใจเพ่ิมข้ึนจากโอกาสท่ีไดรั้บในการนาํเสนอขั้นแรก ขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการจะตอ้ง
กระทาํอยา่งรวดเร็ว ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ในทางบุคคลโดยทัว่ไป ท่ีไม่สามารถทาํไดใ้นทาง
ธุรกิจหรือการซ้ือขายสินคา้ ลูกคา้ทัว่ไปจะทาํการซ้ือขายกบับุคคลท่ีไวว้างใจ จึงเป็นช่องทางท่ี
สําคญัของผูป้ระกอบการในการเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ โอกาสในการกระตุน้ความสนใจ
และรับทราบขอ้มูลของจากลูกคา้ไดพ้ร้อมกนั 

  D – Desire and A - Action การกระตุน้ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์เพื่อนาํไปสู่
ขั้นตอนการปฏิบติั ขั้นตอนการกระตุน้และการปฏิบติัน้ีจะตอ้งดาํเนินไปอยา่งเป็นธรรมชาติ เพราะ
จงัหวะท่ีเร็วหรือช้าไปในขั้นตอนน้ีอาจทาํให้สูญเสียการขายได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีการ
กระตุน้เชิงรุกสําหรับการสั่งซ้ือ มีการสร้างโอกาสในการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้เคร่ืองมือทาง
การตลาดในการกระตุน้การตดัสินใจ เช่น การจดัโปรโมชัน่การลดราคาพิเศษ การแถมผลิตภณัฑ์
เสริมฟรี หรือส่ิงจูงใจในช่วงเวลาต่างๆ เป็นตน้ 

  การนาํเสนอท่ีดีตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้การนาํเสนอ
ควรเน้นขอ้มูลและวิธีการท่ีผลิตภณัฑ์จะสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ ผูป้ระกอบการ
สามารถเตรียมตวัดว้ยการตั้งคาํถามท่ีคาดว่าจะไดย้ินจากลูกคา้ เตรียมคาํตอบท่ีเหมาะสมเพื่อความ
พึงพอใจของลูกคา้ ลูกคา้จะยงัไม่พร้อมท่ีจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์หากคาํตอบท่ีไดย้งัไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ หรือไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 7.7.4 การปิดการขาย (Closing) 

  นอกเหนือจากการเตรียมขอ้มูลทางดา้นคาํพดู ดา้นการกระตุน้ ดา้นคาํตอบ สาํหรับ
แต่ละคาํถามของลูกคา้ ลูกคา้จะยงัไม่คิดไปถึงการปิดการขาย เพื่อให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการ ระหว่างขั้นตอนการนาํเสนอ ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งเตรียมตวัปิดการขายไป
พร้อมกนั โดยใช ้เทคนิคต่างๆเหล่าน้ี 
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  7.7.4.1 การทดลองปิดการขาย (Trial Close) เช่น ลูกคา้ตอ้งการจะจ่ายดว้ยวิธี
ไหน  

  7.7.4.2 การตั้งขอ้สมมติในการปิดการขาย (Assumptive Close) เช่น ผมคงตอ้ง
ขอหมายเลขบญัชีในการชาํระเงินคร้ังน้ี 

  7.7.4.3 การปิดการขายแบบเร่งด่วน (Urgency Close) เช่น โปรโมชัน่จะส้ินสุด
วนัน้ีเท่านั้น 

 7.7.5 การติดตามลูกคา้ (Follow Up) 

  เม่ือปิดการขายสาํเร็จแลว้ ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการต่อไปคือ การบริการและการดูแลหลงั
การขาย การติดตามลูกคา้เป็นขั้นตอนท่ีผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการขาย ดูว่า
กระบวนการขายนั้ นเป็นไปอย่างราบร่ืนหรือไม่ ลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลืออะไร เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการติดตามความสําเร็จ และทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถเรียนรู้ส่ิงท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงในการขายคร้ังถดัไป วตัถุประสงคห์ลกัในการติดตามลูกคา้มี ดงัน้ี  

  7.7.5.1 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ ระยะสั้น  

  7.7.5.2 เพื่อสร้างและกระตุน้ความน่าเช่ือถือ  
  7.7.5.3 เพื่อสนบัสนุนการขายคร้ังต่อไป  

  7.7.5.4 เพื่อป้องกนัความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัในสินคา้ บริการและกระบวนการ
ขาย  
  จุดประสงคท่ี์สาํคญัของการติดตามลูกคา้ คือ การทาํใหลู้กคา้รู้สึกสบายใจ ขั้นตอน
การติดตามลูกคา้อาจเป็นการออกเยีย่มเยยีนลูกคา้ ใชเ้วลาพดูคุยสอบถาม รับฟังขอ้เสนอแนะ ติดต่อ
อย่างต่อเน่ือง เช่น การส่งการ์ด การส่งข่าวสาร หรือการอวยพรในโอกาสต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะมี
ประโยชน์ทางด้านการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการลงทุนในการสร้างยอดขายใน
อนาคตได ้
 

7.8  การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) 

 ประเด็นหน่ึงทางการตลาดท่ีถูกกล่าวถึงเป็นประจําคือ ความแตกต่างระหว่างการ
ประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) และการโฆษณา (Advertising) เม่ือไหร่ท่ีผูป้ระกอบการควรใช้
การประชาสัมพนัธ์และเม่ือไหร่ท่ีผูป้ระกอบควรใช้การโฆษณา การโฆษณาใช้เพื่อสนับสนุน
เอกลักษณ์องค์กรหรือภาพรวมของกิจการ ส่วนการประชาสัมพนัธ์ใช้ในการนําเสนอขอ้มูล
รายละเอียดเก่ียวกบัเสนอของผลิตภณัฑ ์เช่น การนาํเสนอความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้ และ
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คาํรับรองของบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ การประชาสัมพนัธ์เป็นการลงลึกในรายละเอียดมากกว่าการ
โฆษณา ธุรกิจขนาดยอ่มจึงตอ้งใชก้ารประชาสมัพนัธ์มากกวา่การโฆษณา 
 ตวัอย่างเช่น เม่ือเกิดการสนทนาในกลุ่มงานสังสรรค ์เร่ืองอาหารว่าง แต่ละคนไม่มีใคร
ทราบขอ้มูลของคนอ่ืนว่าใครชอบรับประทานอาหารรสชาติใด มีคนหน่ึงกล่าวข้ึนมาว่า เคก้ชนิด
หน่ึงเป็นเคก้ท่ีอร่อยท่ีสุดในตลาดแห่งน้ี คนท่ีไดรั้บฟังทั้งหลายในกลุ่มน้ีต่างมีความตอ้งการทดลอง
กินเคก้ แสดงถึงอาํนาจของการรับรองจากบุคคลท่ีสามและคนอ่ืน (Third-Party Endorsement) ท่ี
เป็นอาํนาจการทาํงานของการประชาสมัพนัธ์ 
 การโฆษณาแม้จะมีจุดประสงค์เดียวกับการประชาสัมพนัธ์ แต่ทั้ งสองก็มีบทบาทท่ี
แตกต่างกันอย่างชัดเจน การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือสําหรับการกาํหนดเป้าหมายตลาดผูบ้ริโภค 

เพื่อให้ไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภค แต่การประชาสัมพนัธ์เป็นการสร้างฐานลูกคา้ หลงัจากท่ี
ไดรั้บข่าวสารการโฆษณาแลว้ การประชาสัมพนัธ์จึงเป็นขั้นตอนท่ีเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพมากกวา่การโฆษณา ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรศึกษาการประชาสัมพนัธ์จากการแจง้
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ขั้นตอนวิธีการ ตลอดจนการพฒันาการแจ้งข่าวสารซ่ึงประกอบด้วย 
พื้นฐานของการแจง้ข่าวสาร ขอ้มูลท่ีเหมาะจะเป็นข่าวสาร และการสร้างการประชาสัมพนัธ์ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 7.8.1 พื้นฐานของการแจง้ข่าวสาร (The Basic of a Press Release)  

  แรนดอล (Randall, 2005) กล่าววา่ เน้ือหาท่ีสาํคญัสาํหรับผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม
คือ การเรียนรู้เก่ียวกบัการเขียนข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ท่ีจะผ่านจากตวัผูป้ระกอบการไปยงั
กลุ่มลูกคา้ การเขียนข่าวสาร คือ การกาํหนดเน้ือหาและพฒันาเน้ือหาในการส่ือสาร ท่ีสามารถโนม้
นา้วใจผูบ้ริโภคในรูปแบบการเสนอต่างๆ มากกวา่คาํพดูท่ีวา่ "ดีท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี" "อนัดบัหน่ึง” หรือ
แมก้ระทัง่ “ราคาถูกท่ีสุดในโลก” ข่าวสารท่ีผูป้ระกอบการแจง้ออกมาควรเป็นไปตามรูปแบบการ
แจง้ข่าวสาร เพื่อท่ีจะไดรั้บความสนใจและการพิจารณาจากลูกคา้ โดยมีโครงสร้างการแจง้ข่าวสาร 
ดงัน้ี 

  7.8.1.1 การพาดหัว (Headline) ให้ผูป้ระกอบการนึกถึงคาํไม่ก่ีคาํท่ีสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค การพาดหัวจะตอ้งส่ือถึงสาระสาํคญัท่ีน่าต่ืนเตน้และมีชีวิตชีวา ให้
เหมือนกบัป้ายจราจร ท่ีมีเพียงคาํหรือสัญลกัษณ์ไม่ก่ีคาํ แต่โดดเด่น เรียกความสนใจ และมีเน้ือหา
ตรงประเดน็ในทุกท่ีทุกเวลา 
  7.8.1.2 คาํนาํ (Opening Paragraph) ใหผู้ป้ระกอบการเร่ิมเน้ือหาดว้ยคาํนาํ คาํนาํ
เป็นบทสรุปของข่าวสาร เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งอธิบาย 5 Ws และ 1 H ของเน้ือหาทั้งหมด 

ใคร (Who) ทาํอะไร (What) เม่ือไร (When) ท่ีไหน (Where) ทาํไม (Why) และอยา่งไร (How) คาํนาํ
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เป็นการสรุปข่าวประชาสมัพนัธ์ทั้งหมด เป็นขอ้ความท่ีสามารถดึงดูดใหติ้ดตามส่วนเน้ือหา หวัใจ
สาํคญัของคาํนาํ คือ ทาํอยา่งไรใหผู้อ่้านติดตามเน้ือหาต่อ 
  7.8.1.3 เน้ือหา (Body) ผูป้ระกอบการควรเร่ิมดว้ยขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีสุดก่อน 

เทคนิคท่ีนิยมในการเขียนเน้ือหาคือ เทคนิคการเขียนแบบพีรามิดกลบัหัว (Inverted Pyramid 

Technique) การเขียนลกัษณะน้ี จะเร่ิมเขียนเน้ือหาท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดของเร่ือง (ใคร ทาํอะไร 
เม่ือไร ท่ีไหน ทาํไม และ อย่างไร) ในวรรคแรก ตามดว้ยขอ้มูลท่ีสาํคญัรองลงมา และจบทา้ยดว้ย
รายละเอียดต่างๆ  

  7.8.1.4 ส่วนปิดทา้ย (Closing Paragraph) ส่วนปิดทา้ยจะอยูใ่นยอ่หนา้สุดทา้ย 
ส่วนน้ีเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีใชส้าํหรับติดต่อ เช่น ช่ือ หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู ่และ อีเมลท่ี์ใชใ้นการ
ติดต่อ 
 7.8.2 ขอ้มูลท่ีเหมาะจะเป็นข่าวสาร (Newsworthy) 

  ชาลอต (Charlotte, 1991) กล่าวว่า ข่าวประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ขอ้มูล เน้ือหาท่ีมี
การดึงดูดความสนใจของประชาชน เน้ือหาท่ีแปลกใหม่และเหมาะท่ีจะเป็นข่าวสาร เป็นเร่ืองราว
ของประชาชน ผูบ้ริโภค การใชสิ้นคา้หรือ บริการ เพื่อท่ีจะไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านและไดรั้บ
ข่าวสารของการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารท่ีจะประชาสัมพนัธ์ไดดี้จะตอ้งมีเน้ือหาท่ีดึงดูดความสนใจ
ของลูกคา้ นาํเสนอใหอ้ยูใ่นความคิด ความทรงจาํของลูกคา้ได ้ดงันั้นข่าวสารท่ีดีควรเป็นข่าวสารท่ี
ไดรั้บการยอมรับจากท่ีสาธารณะ มีความสาํคญัต่อสาธารณะ และมีความน่าสนใจต่อสาธารณะ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  การไดรั้บการยอมรับจากสาธารณะ (Public Recognition) ผูป้ระกอบการสามารถ
พิจารณาว่า เน้ือหาสาระของข่าวสารไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางหรือไม่ ถา้เน้ือหาไม่มีการ
ยอมรับจากประชาชน จะทาํให้ข่าวสารไม่เป็นท่ีดึงดูดในทางสาธารณะ พิจารณาถึงความทนัสมยั 
(Trendiness) และการเช่ือมโยงโดยใชบุ้คคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัทางสงัคม (Famous Face)  

  การมีความสาํคญัต่อสาธารณะ (Public Importance) ยิ่งข่าวสารส่งผลกระทบต่อ
คนจาํนวนมากยิง่เป็นข่าวสารท่ีมีความสาํคญัในทางสาธารณะ เป็นท่ีจดจาํไดง่้าย ผูค้นจาํนวนมากท่ี
เก่ียวขอ้งจะมีผลต่อการกระจายข่าวสาร ทาํให้เกิดการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว รายละเอียด
ข่าวสารน้ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงความถูกตอ้งของเน้ือหาท่ีเป็นปัจจุบนั (Currency) ในการ
นาํเสนอ  
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  การมีความน่าสนใจต่อสาธารณะ (Public Interest) รายละเอียดต่างๆท่ีปรากฏ ไม่
ว่าจะเป็นเน้ือหา รูปแบบการนาํเสนอ ภาพถ่ายและอ่ืน ๆ ถา้ผูป้ระกอบการสามารถส่ือสารออกมา
ให ้มีความน่าสนใจต่อประชาชนโดยทัว่ไป จะเป็นตวัช่วยเสริมการดึงดูดความสนใจ ทาํใหเ้กิดการ
เช่ือมต่อระหวา่งประชาชนและข่าวสารท่ีเป็นท่ีสนใจในวงกวา้งได ้

 7.8.3 การสร้างการประชาสมัพนัธ์ (Generating Publicity) 

  เดิร์ก (Kirk, 1996) กล่าวว่า เม่ือสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการเป็นท่ีตอ้งการ
ในตลาด ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีประชาชนรับรู้แต่ยงัไม่มีขอ้มูล การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการวางแผน จะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้สินค้าหรือบริการเข้าสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว มีวิธีในการสร้างการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ดงัน้ี 

  7.8.3.1 การนําเสนอข้อความผ่านส่ือ เช่น การเสนอบทความพิเศษ ความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ปยงัส่ือส่ิงพิมพ ์แผน่พบั ท่ีมีการนาํเสนอไปยงักลุ่มเป้าหมาย การทาํซํ้ า ผา่นส่ือ
ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน การเสนอผ่านองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร ประกาศผ่านบริการ
สาธารณะ  การผลิต กระจายข่าวสาร เผยแพร่ภาพผ่านส่ือชุมชนหรือท้องถ่ิน และการเป็น
ผูส้นบัสนุนรายการต่างๆมีความเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

  7.8.3.2 การให้สัมภาษณ์ ผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุทอ้งถ่ิน 

โทรทศัน์ทอ้งถ่ิน การเช่าพื้นท่ีโฆษณา ผา่นนกัจดัรายการมืออาชีพ เพื่อเป็นการแนะนาํ และนาํเสนอ
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ เป็นตน้  

  7.8.3.3 การจัดกิจกรรม การแจ้งข่าวสารผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
สัมมนา การจดักิจกรรมในชุมชน การมีส่วนร่วมในงานการกุศล การจดักิจกรรมท่ีมีรางวลั ผา่นส่ือ
ต่างๆ รวมถึงเป็นผูส้นบัสนุนเงินรางวลัในรายการ ท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้เป็นตน้ 
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7.9  สรุป 

 การส่งเสริมการขายสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม เป็นการเตรียมตวัสาํหรับการขายผลิตภณัฑ ์ผู ้
ประกอบจะตอ้งทราบถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์ตนเองก่อน จากนั้นจึงเป็นการจดัการเน้ือหาการ
ประชาสัมพนัธ์ รายละเอียดของการขาย วิธีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ การส่ือสารขอ้มูล รวมถึงขั้นตอน
กระบวนการขายส่วนบุคคลและวิธีการปิดการขายในทา้ยท่ีสุด ในการดาํเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการ
ขายหรือบริการ กุญแจสําคญัอยู่ท่ีการรับรู้ของผูบ้ริโภค และการปิดการขาย เพราะกิจการจะ
ดาํเนินการไปไดก้็ตอ้งพึ่งผลกาํไร ทั้งจากการขายสินคา้หรือการบริการ หากผูป้ระกอบการสามารถ
สร้างการส่งเสริมการขาย และรูปแบบขายท่ีดึงดูดลูกคา้ได ้ธุรกิจก็จะประสบผลสาํเร็จในท่ีสุด และ
เม่ือกิจการประสบผลสาํเร็จตามท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ การขยายกิจการจะเป็นเป้าหมายต่อมาท่ี
ผูป้ระกอบการต้องการ ผูป้ระกอบการจะตอ้งเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดสร้างโอกาสในการ
ประสบผลสาํเร็จในอนาคตต่อไป 
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 7 

 

 1. การส่งเสริมการขายมีประโยชน์อยา่งไร 
 2. การส่งเสริมการขายประเภทไหนท่ีเหมาะสมธุรกิจขนาดยอ่ม เพราะเหตุใด 

 3. การแบ่งกลุ่มลูกคา้มีประโยชน์อยา่งไร และเหมาะกบัการส่งเสริมการขายลกัษณะใด 

 4. การส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลจาํเป็นในการส่งเสริมการขายสินคา้และบริการ
อยา่งไร 
 5. การโฆษณาแบบปากต่อปากเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจขนาดยอ่มอยา่งไร 
 6. ทาํไมผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งศึกษารูปแบบการขายส่วนบุคคล  
 7. ขั้นตอนใดมีความสาํคญัมากกวา่กนัระหวา่ง การนาํเสนอและการปิดการขาย 
 8. จงบอกวิธีประชาสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจขนาดยอ่ม  

 9. ผูป้ระกอบการมีวิธีการสร้างการประชาสมัพนัธ์สาํหรับธุรกิจขนาดยอ่มอยา่งไร 
 10. จงยกตวัอยา่งการส่งเสริมการขายของธุรกิจขนาดยอ่มท่ีประสบผลสาํเร็จ 
 

 



 

บทที ่ 8 

แผนการตลาด 

(Marketing Plan) 

 

 แผนการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีผูป้ระกอบการตอ้งใช ้ทั้งก่อนเร่ิมดาํเนินกิจการและขณะ
ดาํเนินกิจการ แผนการตลาดใช้สําหรับวิเคราะห์สถานการณ์ กาํหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการ
ดาํเนินงานทางการตลาด แผนการตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือหลกัในการดาํเนินงาน และใชร่้วมกบัแผน
อ่ืนๆ ส่วนประกอบของแผนการตลาดมีความแตกต่างกนัออกไป ตามความเหมาะสมของกิจการ
และสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เน้ือหาในแผนการตลาดท่ีกล่าวถึงในบทน้ีเนน้ไปท่ีแผนการ
ตลาดสาํหรับธุรกิจขนาดย่อมท่ีผูป้ระกอบการจะไดใ้ชเ้ป็นหลกั ประกอบดว้ย ความสําคญัของ
แผนการตลาด การวิจยัตลาด วิธีการสํารวจกลุ่มเป้าหมาย การพยากรณ์ยอดขาย ขอ้ไดเ้ปรียบท่ี
แตกต่างของผลิตภณัฑ์แผนการตลาด ตลาดเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ ราคา การ
ส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการเขียนแผนการตลาด 

 

8.1  ความสําคญัของแผนการตลาด (Importance of Marketing Plan) 

 ดูกาน (Dugan, 2001) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการขายสินคา้
หรือการบริการ ท่ีเป็นธุรกิจขนาดย่อมจะมีผูดู้แลกิจการเพียงไม่ก่ีราย ในการดาํเนินงานทางดา้น
ต่างๆ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งใชส้ัญชาตญาณ (Instinct) ในการตดัสินใจบางเร่ืองท่ีไม่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ลกัษณะการดาํเนินงานจึงข้ึนอยู่กบัว่าผูป้ระกอบการรายนั้นมีประสบการณ์มากเพียงใด 

ซ่ึงสญัชาตญาณของผูป้ระกอบการแต่ละรายไม่สามารถกาํหนดไดว้่าเกิดจากองคป์ระกอบใด จะทาํ
ให้มีลกัษณะการดาํเนินงานอย่างไร ดังนั้นผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นท่ีตอ้งมีการวางแผนอย่างมี
หลกัการ เพื่อเป็นแผนการดาํเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน และทาํให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ในแต่ละ
ขั้นตอนโดยเฉพาะแผนการตลาด คาเรน (Karen, 2003) พบว่า แผนการตลาดเป็นเคร่ืองมือสาํหรับ
ตรวจสอบว่า ผูป้ระกอบการกาํลงัดาํเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ และเพื่อให้
แน่ใจวา่การดาํเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีตอ้งการอยูบ่นแนวทางท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย 
 ในปี ค.ศ. 2001 ผลิตภณัฑ์ใหม่จาํนวน 32,025 รายการถูกนาํเสนอ แต่ผลิตภณัฑ์มีถึง 
25,000 ท่ีลม้เหลว เน่ืองจากผลิตภณัฑ์นาํเสนอไม่ถูกตาํแหน่งหรือไม่ถูกเวลา (Gwen, 2001) 

แผนการตลาดเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ แผนการตลาดจะช่วยผูป้ระกอบการ
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ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบนัของกิจการ สภาพการแข่งขนัท่ีมีอยู่ กาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์

เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตามจาํนวนและราคาท่ีเหมาะสม ตามท่ี
ตั้งเป้าหมายเอาไว  ้แผนการตลาดยงัรวมถึงขั้นตอนการโฆษณา และการบริการท่ีตรงกับความ
ตอ้งการของลูกคา้ ผูป้ระกอบการตอ้งวางแผนและกาํหนดเน้ือหาในแผนการตลาดให้ละเอียดมาก
ท่ีสุด เพื่อลดความเส่ียงของความลม้เหลว การสร้างแผนการตลาดจึงเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัตั้งแต่
เร่ิมตน้ของการวางแผนธุรกิจ (Dean and Patrick, 1989) ผูป้ระกอบการสามารถเร่ิมสร้างแผนการ
ตลาดโดยการศึกษาตลาด ดว้ยวิธีวิจยัการตลาด 

 ตวัอยา่งเช่น ร้านสเตก็เฮาส์ (Steak houses) ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีประสบความสาํเร็จในการ
ดาํเนินกิจการ จนผูก่้อตั้งถูกเรียกวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจขนาดยอ่ม กิจการเร่ิมตน้ ในปี ค.ศ. 1977 

โดย รัท เฟอร์เทล (Ruth fertel) รัชหาทุนในการเร่ิมตน้กิจการจากการนาํบา้นตนเองไปจาํนอง เพื่อ
ซ้ือร้านอาหารตามคาํแนะนาํของนายธนาคาร อาหารของรัชมีความแตกต่างกบัร้านอ่ืนดว้ยการใช้
ส่วนผสมท่ีดีท่ีสุด และการใหบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในชุมชน รัชใชก้ารสอบถาม
จากคนในชุมชน ลูกคา้ในชุมชนตอ้งการรับประทานอาหารรสเลิศในบรรยากาศหรูกบัไวน์ท่ีดีท่ีสุด 

หลังจากเปิดกิจการไม่นาน  กิจการมีความก้าวหน้าข้ึนเ ร่ือยๆ  จนมีร้านอาหารแฟรนไชด์
มากกว่า 80 แห่ง รัชเสียชีวิตในปี ค.ศ. 2002 รัชกล่าวว่า การประสบความสาํเร็จของกิจการ เกิดจาก
การมีแผนดาํเนินในแต่ละขั้นตอน และให้ความสําคญัในการสํารวจความตอ้งการของลูกคา้ ท่ี
ปัจจุบนัเรียกวา่ การวิจยัการตลาด 

 

8.2  การวจิยัการตลาด (Market Research) 

 จากท่ีกล่าวในตอนตน้ สัญชาตญาณ เกิดข้ึนจากองคป์ระกอบหลายดา้นและไม่สามารถ
กาํหนดเป็นขั้นตอนไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่สามารถเจาะจงและระบุขอ้เทจ็จริงได ้จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะทาํ
ใหผู้ป้ระกอบการมีความมัน่ใจว่า แผนงานท่ีไดม้าจากสัญชาตญาณสามารถนาํไปใชง้านจริงได ้อีก
ทั้งแผนงานดงักล่าวยงัเป็นเร่ืองยากต่อการทาํความเขา้ใจของผูร่้วมงานอีกดว้ย การมีแผนงานท่ีมา
จากหลกัการและขอ้เทจ็จริงจะทาํให้ให้ผูป้ระกอบการ และผูร่้วมดาํเนินงานเช่ือมัน่ว่าแผนงานนั้น
สามารถนาํไปปฏิบติังานไดจ้ริง การวิจยัตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีในการ
สร้างแผนการดาํเนินงาน  

 โฮการ์ทและคณะ (Hogarth et al., 1996) กล่าวถึงการวิจยัตลาดว่าเป็นการตรวจสอบ
ขนาดของตลาด (Size) ศกัยภาพของตลาด (Potential) ความสามารถของคู่แข่งขนั (Competitors) 

เป็นการแสดงใหเ้ห็นส่ิงท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนของคู่แข่งขนั นอกจากน้ีการวิจยัตลาดยงัสามารถ
จาํแนกกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ ปริมาณความตอ้งการซ้ือในตลาด ทาํใหผู้ป้ระกอบการทราบขอบเขต
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ของกลุ่มผูบ้ริโภค เพื่อใชใ้นการโฆษณา ทราบส่ิงท่ีลูกคา้พิจารณาในตวัผลิตภณัฑ ์ราคาท่ีเหมาะสม
ในตลาด เพื่อใช้ในการกาํหนดราคา เป็นต้น ผูป้ระกอบการอาจคิดว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีข้อ
ได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขัน แต่การวิจัยตลาดอาจจะแสดงให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการของ
ผูป้ระกอบการยงัไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือในมุมมองลูกคา้อาจคิดว่าสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการไม่มีมูลค่าเพิ่มมากกวา่สินคา้อ่ืนในตลาด 

 การท่ีไม่มีขอ้มูลเท็จจริงจะทาํให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถเรียบเรียง และจัดลาํดับ
ความสําคญัของขอ้มูล ในการจดัทาํแผนการตลาดได ้การวิจยัตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีตอ้งอาศยั
ขอ้มูลตามสภาพแวดลอ้มจริงของตลาด ท่ีไดรั้บการยอมรับ ขอ้มูลสนับสนุนในการทาํแผนการ
ตลาดท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง จะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสาํเร็จในการทาํธุรกิจได ้

 การวิจยัตลาดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ การวิจยัแบบปฐมภูมิ (Primary Research) เป็น
การวิจยัท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อตอบคาํถามทางการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง มีการเก็บและเรียบเรียงขอ้มูล
ข้ึนมาใหม่ และการวิจยัแบบทุติยภูมิ (Secondary Research) เป็นการวิจยัภาพรวมมีจุดประสงคเ์พื่อ
สนับสนุนคาํตอบ ซ่ึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีมีอยู่และก็นาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นดา้น
อ่ืนๆ เช่น การนาํขอ้มูลสาํมะโนประชากรไปแยกแยะกลุ่มลูกคา้  
 การวิจยัปฐมภูมิเป็นการวิจยัท่ีใชข้อ้มูลเฉพาะ ผูป้ระกอบการเป็นผูก้าํหนดขอบเขตขอ้มูล
ท่ีตอ้งการ กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง และออกแบบวิธีการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง ขอ้มูลปฐมภูมิเป็น
ขอ้มูลท่ีมีอยู่ทัว่ไป ใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายค่อนขา้งมากในการรวบรวมขอ้มูล ปัจจุบนัมีบริษทัวิจยั
ตลาดสาํหรับบริการผูป้ระกอบการจาํนวนมาก แต่มีค่าใชจ่้ายสูงสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 

 การวิจยัทุติยภูมิมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและใช้เวลาน้อยกว่า ผูป้ระกอบการไม่จาํเป็นตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดดว้ยตวัเอง ปัญหาของขอ้มูลทุติยภูมิ คือขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่อยูใ่นรูปแบบและ
ช่วงเวลาท่ีตอ้งการ ผูป้ระกอบการไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ไม่ทราบถึงวิธีการรวบรวม
ขอ้มูลว่าเหมาะสมหรือไม่ มีความเอนเอียง (Bias) มากน้อยเพียงใด และเป็นเร่ืองยากในการหา
รายละเอียดเหล่าน้ี ข้อมูลทุติยภูมิจึงเหมาะสําหรับการเร่ิมต้นของการวิจัย แต่ก็ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการไดทุ้กดา้น 
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  อีกทางเลือกท่ีเหมาะสมในปัจจุบนั คือ การสาํรวจออนไลน์ การสาํรวจออนไลน์เป็นการ
เก็บขอ้มูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสามารถในการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองมือ
แบบสอบถามในการสาํรวจ โดยการกาํหนดคาํถามท่ีตอ้งการ และตวัเลือกคาํตอบท่ีเหมาะสมในแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงเป็นวิธี ท่ีมีความเหมาะสมในการสํารวจสําหรับธุรกิจขนาดย่อม  แต่
ผูป้ระกอบการตอ้งกาํหนดขอบเขตการสาํรวจ ใหเ้หมาะสมในแต่ละทอ้งถ่ิน 

 การมีตวัอยา่งคาํถามและวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีดี จะทาํใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทาํไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ การสาํรวจตลาดของผูป้ระกอบการขนาดยอ่มไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน
มาก ในการทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง แต่ตอ้งมีขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างถูกวิธี การวิจยั
ตลาดของธุรกิจขนาดย่อมจึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํขั้นตอนการสํารวจให้สมบูรณ์เช่นเดียวกบังานวิจยั 
ผูป้ระกอบการธุรกิจธุรกิจขนาดยอ่มมีจุดประสงคใ์นการทาํการวิจยัตลาด เพื่อใหผู้ป้ระกอบการและ
นกัลงทุนรู้ขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มเติมและรู้ขั้นตอนวิธีการดาํเนินกิจการไดอ้ยา่งชดัเจน  

 ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มส่วนมากใชก้ารขอความช่วยเหลือในการออกแบบเก่ียวกบั
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือไดใ้นงบประมาณท่ีไม่สูง เช่น สถานศึกษา 
วิทยาลยัชุมชน มหาวิทยาลยัท่ีใกลเ้คียง รวมถึงนกัศึกษาทางดา้นการตลาดท่ีตอ้งทาํโครงการเพ่ือ
เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการศึกษา กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีไม่เพียงแค่ออกแบบคาํถาม แต่ยงัมี
ความสามารถรวบรวมข้อมูลและช่วยวิ เคราะห์ให้สําหรับผู ้ประกอบการได้ นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการยงัสามารถติดต่อหน่วยงานทางราชการท่ีพร้อมให้คาํสนบัสนุนธุรกิจขนาดย่อมอีก
มาก 

 จีราลด ์(Gerald, 1997) กล่าวถึงวิธีการรวบรวมขอ้มูลอีกประเภทหน่ึงท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ
ขนาดยอ่ม คือ วิธีการสังเกต (Ethnographic Research) เช่น ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการสาํรวจขอ้มูล
การตลาดเก่ียวกบัร้านขายของชาํในชุมชนแห่งหน่ึง ผูป้ระกอบการอาจเลือกตวัอยา่งร้านขายของชาํ
สักแห่งในทอ้งถ่ิน สังเกตและดูพฤติกรรมลูกคา้ท่ีร้าน ทาํการบนัทึกรายการของผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้
เลือก และเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจ หรือ ถ้าผูป้ระกอบการจะเปิดร้านอาหารในสถานท่ีหน่ึง 
ผูป้ระกอบการทาํการสํารวจโดยทาํการสังเกตบริเวณดา้นหนา้ของสถานท่ีท่ีตอ้งการเปิดร้าน นับ
จํานวนผูค้นเดินผ่าน การสัญจรของยานพาหนะต่างๆ และผูป้ระกอบการยงัสามารถไปยงั
ร้านอาหารท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงในบริเวณนั้น สังเกตรายการอาหารท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ ระยะเวลาท่ีลูกคา้
รับประทาน ช่วงเวลาและวนัท่ีลูกคา้เขา้ใชบ้ริการ ทาํการสาํรวจ ฟังความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบั
ส่ิงท่ีพวกเขาชอบหรือไม่ชอบ 
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8.3  วธีิการสํารวจกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 

 วิ ธีการสํารวจตลาดอีกวิ ธีหน่ึง ท่ี เหมาะสมกับธุรกิจขนาดย่อม  คือ  การสํารวจ
กลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก กลุ่มลูกคา้เป้าหมายประมาณ 8 ถึง 20 คน ใชก้ารซักถามเพ่ือสํารวจส่ิงท่ี
ตอ้งการเก่ียวกับสินคา้หรือบริการในแต่ละด้าน การสํารวจลักษณะน้ีผูป้ระกอบการจะต้องมี
ผูส้าํรวจท่ีมีทกัษะ มีความเขา้ใจในประเด็นคาํถาม และสามารถปรับเปล่ียนเน้ือหาคาํถามท่ีจะถาม
แต่ละสถานการณ์ได ้จะช่วยให้การสาํรวจเป็นไปในวิธีท่ีเหมาะสมและจะไดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็น 

รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ โดยทั่วไปผูป้ระกอบการจะมีส่ิงตอบแทนในการตอบคาํถามของ
ผูเ้ขา้ร่วม และเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับการตอบแทนดว้ยตวัอย่างสินคา้ของผูป้ระกอบการ วิธีการ
ซักถามมีขอ้ดีตรงท่ีผูป้ระกอบการสามารถถามในประเด็นคาํถามเพ่ิมเติมได ้เม่ือตอ้งการขอ้มูล
บางอยา่งเพิ่มเติม (Judith, 1999)  

 การสํารวจกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่ึงในเทคนิคท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายสําหรับธุรกิจขนาด
ยอ่มในการหาขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระยะตน้ของการดาํเนินกิจการ เม่ือผูป้ระกอบการยงัไม่
ทราบส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัตลาด ผูป้ระกอบการสามารถสาํรวจกลุ่มเป้าหมายได ้โดยกาํหนด
รายละเอียดดงัน้ี 

 8.3.1 ภูมิหลงั (Background)  

  เป็นการเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ วิธีการดาํเนินธุรกิจ และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ผูป้ระกอบการควรทาํความคุน้เคยกบัเทคนิคการสาํรวจ และกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้เป้าหมาย 
 8.3.2 คาํถาม (Question)  

  เป็นการตรวจสอบส่ิงท่ีผูป้ระกอบการต้องการทราบเก่ียวกับลูกคา้และตลาด 

วิธีการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้หรือการรับบริการของลูกคา้ กาํหนดจุดมุ่งหมายสําหรับคาํถาม
ปลายเปิด และกาํหนดคาํตอบท่ีเหมาะสมสาํหรับคาํถามปลายปิด 

 8.3.3 ผูค้วบคุม (Moderator)  

  เป็นการกาํหนดให้มีบุคคลท่ีสามท่ีเป็นคนกลางสาํหรับติดต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกผ่อนคลาย โดยเฉพาะผูท่ี้มีประสบการณ์ในการจดัเรียงขอ้มูลการ
สํารวจ บุคคลเหล่าน้ีจะมีทักษะหลายด้านท่ีจาํเป็นในการสํารวจ เช่น การเก็บข้อมูลสําหรับ
คาํอธิบาย การจดัการกบัความหลากหลายของปฏิกิริยาของลูกคา้ การประยกุตค์าํถาม เป็นตน้ หรือ
ผูป้ระกอบการสามารถติดต่อกับหน่วยงานการศึกษาในทอ้งถ่ิน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั เพื่อหา
นกัศึกษาหรืออาจารยท่ี์มีประสบการณ์ช่วยได ้
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 8.3.4 สถานท่ี (Location)  

  เป็นการเตรียมสถานท่ีเก็บข้อมูลท่ีสะดวกสบาย  ไม่มีการรบกวน เพื่อเก็บ
รายละเอียด สร้างบรรยากาศในการสํารวจกลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการเก็บ
ขอ้มูล การบนัทึกเสียงและการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 

 8.3.5 ผูเ้ขา้ร่วม (Participants)  

  เป็นการหากลุ่มตวัอย่าง ผูเ้ขา้ร่วมท่ีตอ้งการสอบถาม บุคคลท่ีมีแนวโน้มสนใจ
สินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการ หรือกลุ่มคนท่ีใชผ้ลิตภณัฑล์กัษณะเดียวกนัอยู่แลว้ เพื่อเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมสาํรวจ โดยมีส่ิงตอบแทนเลก็นอ้ยสาํหรับเป็นของขวญัท่ีมีความเหมาะสม  

 8.3.6 การกาํหนดตารางเวลา (Scheduling)  

  กาํหนดเวลาในการสอบถามและรับฟังความคิดเห็น มีช่วงเวลาให้ผูป้ระกอบการ
สามารถพดูคุยกบัผูดู้แลได ้เม่ือมีสถานการณ์จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนคาํถามหรือการสอบถามเพ่ือหา
คาํตอบเพ่ิมเติม 

 เจเนตและนีเกิล (Janet and Nigel, 2002) กล่าวถึงวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีเรียกว่า การ
สํารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามถามกับบุคคลทัว่ไปโดยตรง หรือทางอีเมล์ ถามผ่านทาง
โทรศพัท ์การสํารวจแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้เสียต่างกนั การสอบถามกบับุคคลโดยตรงเป็นวิธีท่ีมี
ค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด รองลงมาคือโทรศพัทแ์ละอีเมลต์ามลาํดบั อีเมลเ์ป็นวิธีท่ีไดอ้ตัราผลการตอบกลบั
ตํ่าท่ีสุดและมีความยืดหยุน่นอ้ยท่ีสุดเช่นเดียวกนั สาํหรับการถามกบับุคคล ผูป้ระกอบการสามารถ
ขอคาํอธิบายหรือคาํช้ีแจงได้ มีการขยายคาํตอบของผูต้อบแบบสอบถาม หรือแม้กระทั่งการ
เปล่ียนแปลงคาํถามบางคาํถามใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ตามความเห็นของผูส้าํรวจได ้ 

การสาํรวจผา่นทางอินเทอร์เน็ตนิยมใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ วิธีการน้ีจะมีค่าใชจ่้ายไม่มากนักเม่ือเทียบกบัขนาดพื้นท่ีประชากรท่ีสํารวจ การสํารวจผ่าน
ทางเว็บไซท์สามารถใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยแต่ละคาํถามในแบบสอบถามจะมี
ความสัมพนัธ์กนั โดยคาํถามถดัไปจะข้ึนอยูก่บัคาํตอบก่อนหนา้ เช่น ถา้ผูต้อบในปัจจุบนัไม่ไดใ้ช้
ผลิตภณัฑ ์คาํถามต่อไปจะเป็นเร่ืองสาเหตุของการไม่ใช ้ถา้ผูต้อบแบบสอบถามใชอ้ยู่ในปัจจุบนั
ผลิตภณัฑ ์คาํถามต่อไปจะถามเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการปัจจุบนั เป็นตน้ คาํถามลกัษณะน้ีจะลดระยะเวลา
ในการสาํรวจ และไดค้าํตอบท่ีตรงประเดน็ท่ีตอ้งการ 
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 คาํถามท่ีใชใ้นการสํารวจมีอยู่สองประเภท ประเภทท่ีหน่ึงคือคาํถามปลายปิด (Closed-

End Questions) เป็นคาํถามกาํหนดคาํตอบไวช้ดัเจน อาจจะกาํหนดเป็นระดบั (Categorical 

Question) เช่น ระดบัท่ี 1 ถึง 5 กาํหนดเป็นคาํตอบท่ีมีสองทางเลือก (Dichotomous Question) เช่น 

ใช่หรือไม่ หรือ กาํหนดเป็นตวัเลือก เช่น ระดบัอาย ุ(นอ้ยกว่า20 ปี, 20ปี ถึง 29ปี, 30ปี ถึง 39 ปี) 

ประเภทท่ีสองเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-End Questions) เป็นคาํถามท่ีใชส้ัมภาษณ์เพื่อหาคาํตอบ
ในรายละเอียดท่ีตอ้งการ เช่น แทนท่ีจะถามว่า "คุณชอบหรือไม่" (คาํถามท่ีสามารถตอบว่า"ใช่"

หรือ"ไม่") ใหถ้ามคาํถามวา่ "คุณชอบเพราะอะไร" 

 พอลส์และคณะ (Paul et al., 2000) กล่าวถึงคาํถามปลายปิด เป็นคาํถามท่ีสามารถ
เลือกตอบได ้เป็นคาํถามท่ีง่ายต่อการเปรียบเทียบขอ้มูลกลุ่มและการวิเคราะห์ทางสถิติ อย่างไรก็
ตามคาํถามเหล่าน้ีจาํกดัขอ้มูลท่ีผูส้าํรวจจะไดรั้บ บางคาํถามไม่สามารถอธิบายเหตุผลได ้แต่คาํถาม
ปลายเปิด จะให้ขอ้มูลท่ีมีมากกว่า ถึงแมจ้ะยากต่อการจดัระเบียบขอ้มูลและประเมินผล และเป็น
เร่ืองยากในการเปรียบเทียบคาํตอบเหล่านั้น ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูส้าํรวจถามคาํถามปลายเปิดว่า "คุณใช้
ผลิตภณัฑ์น้ีเป็นประจาํหรือไม่" ผูส้ํารวจอาจไดค้าํตอบว่า เป็นประจาํ ไม่บ่อยมากนัก หรือ ตาม
ความสะดวก ซ่ึงไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัไดข้อ้มูลท่ีไดไ้ม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความถ่ีในการ
ใชผ้ลิตภณัฑ์ของผูใ้ช ้ไม่เหมือนกบัในกรณีน้ีเป็นคาํถามปลายปิดท่ีผูส้ํารวจกาํหนดคาํตอบ เช่น 

เดือนละคร้ัง เดือนละ 2-3 คร้ัง  เดือนละ 4-5 คร้ัง เป็นตน้ ซ่ึงสามารถทาํการเปรียบเทียบคาํตอบได ้

คาํถามปลายเปิดจึงดีสําหรับการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เม่ือกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก และเม่ือ
ตอ้งการขอ้มูลท่ียงัไม่สามารถแบ่งแยกประเภทของคาํตอบได ้ดงันั้นคาํถามแต่ละประเภทจะมีจุด
แข็งและจุดอ่อนของแต่ละคาํถามข้ึนอยู่กบัความตอ้งการขอ้มูลของผูป้ระกอบการ เพื่อกาํหนด
รูปแบบของคาํถามใหถู้กตอ้งตามความเหมาะสมได ้

 ดอน (Don, 2002) กล่าวถึงการสาํรวจโดยใชค้าํถามท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด ถึงขอ้
ไดเ้ปรียบกวา่การสาํรวจผา่นทางการสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถามปลายเปิด เพราะหากเป็น
คาํถามเดียวกันแบบสอบถามปลายปิดจะทาํให้สามารถเปรียบเทียบคาํตอบและใช้สถิติในการ
วิเคราะห์คาํตอบเหล่าน้ีได ้โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียหรือเปรียบเทียบค่าความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม เช่น ผูป้ระกอบการตอ้งการเรียงลาํดบัความชอบผลิตภณัฑ ์ตาม เพศ อาย ุรายได ้หรือ
การแข่งขนั ผูป้ระกอบการสามารถแบ่งคาํตอบตามเพศได้ว่าเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิง ผล
การศึกษาสามารถหาค่าเฉล่ียความชอบของเพศชาย  และค่าเฉล่ียความชอบของเพศหญิง 
ผูป้ระกอบการคาดหวงัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้
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 ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งตระหนกัสาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ไม่มีขอ้มูลไหนท่ีเป็น
ขอ้มูลสมบูรณ์แบบ ผูต้อบแบบสอบถามอาจตอบอยา่งหน่ึงและทาํอีกอยา่งหน่ึงเม่ือเจอสถานการณ์
จริง ผูต้อบแบบสอบอาจจะตอบว่าชอบสินคา้ของผูป้ระกอบการ แต่อาจทาํการซ้ือหรือไม่ซ้ือก็ได้
เม่ือสินคา้มีการจาํหน่าย ขอ้มูลท่ีไดจึ้งเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และไม่มีผูท่ี้สามารถ
เขา้ใจและหาความสัมพนัธ์ไดท้ั้งหมด การสาํรวจและหาขอ้มูลเพิ่มเติมจึงเป็นวิธีการลดความเส่ียง
และสนบัสนุนในการหาคาํตอบของผูป้ระกอบการได ้ 

 

8.4  การพยากรณ์ยอดขาย (Sale Forecasting) 

 โดนลั (Donald, 2001) กล่าวว่า ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในแผนการตลาดและการวางแผนธุรกิจ 
คือการประมาณการยอดขาย จาํนวนยอดขายเป็นตัวกาํหนดผลกาํไรของผูป้ระกอบการ เป็น
ตวักาํหนดว่ากิจการจะอยู่รอดในตลาดไดห้รือไม่ และมีช่วงระยะเวลาการดาํเนินกิจการอย่างไร 
โดยทั่วไปผู ้ประกอบการจะคาดการณ์ยอดขายจากการขายในอดีต  สําหรับกิจการใหม่
ผูป้ระกอบการไม่สามารถทาํเช่นนั้นได้ ผูป้ระกอบการตอ้งอาศยัการวิจยัการตลาดท่ีมีการสรุป
ขอ้มูล ประมาณการตวัเลข โดยใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงขอ้มูลและวิธีการท่ีดีจะสามารถ
นาํมาใชแ้ละประมาณการไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริง 
 การพยากรณ์ยอดขายเร่ิมตน้จากการสํารวจตลาด ผูป้ระกอบการสามารถสํารวจจาก
สถานการณ์ใกลเ้คียง รวบรวมขอ้มูล เพื่อกาํหนดแผนการตลาดไดห้ลายทาง เช่น ถา้ผูป้ระกอบการ
ตอ้งการเปิดร้านอาหารในชุมชนแห่งหน่ึง ผูป้ระกอบการสามารถสาํรวจตลาดไดจ้ากการนบัจาํนวน
ลูกคา้จากร้านอาหารท่ีใกลเ้คียงในช่วงเวลาท่ีตอ้งการ ผูป้ระกอบการสามารถสอบถามและเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย และประเมินพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้บริเวณนั้น เช่น ลูกคา้บริเวณ
นั้นชอบรับประทานอาหารนอกบา้นช่วงเวลาไหน และประเภทของร้านอาหารท่ีใชบ้ริการเป็น
ประจาํ เป็นต้น นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัสามารถวิเคราะห์การแข่งขนัในตลาดท่ีมีอยู่แล้ว 
รวบรวมขอ้มูลรายการอาหารและราคาท่ีลูกคา้นิยมสั่ง รวมถึงสอบถามความตอ้งการของลูกคา้แต่
ละร้าน จะทาํให้ผูป้ระกอบการไดรั้บความคิดเห็นของลูกคา้จาํนวนมาก ท่ีเป็นขอ้มูลในพ้ืนท่ีจริง
และเป็นประโยชน์อย่างมาก วิธีการน้ีสะดวกในการหากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ขอ้มูลท่ีไดค่้อนขา้ง
สอดคล้องกับสถานการณ์และสถานท่ีจริง ข้อมูลท่ีได้รับเป็นการประเมินจากลูกค้าท่ีแท้จริง 
(Robbin, 2002) 
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 เม่ือผูป้ระกอบการไดข้อ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้แลว้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการสาํรวจศกัยภาพ
ของตลาด โดยการคาดคะเนปริมาณของลูกคา้และพิจารณาถึงรายรับของผูป้ระกอบการ เช่น หาก
ร้านอาหารของผูป้ระกอบการมีศกัยภาพรับลูกคา้ได ้120 ราย จากการสาํรวจตลาด พบว่าลูกคา้ใน
ตลาดท่ีมีศกัยภาพมีจาํนวนถึง 300 ราย ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งหาวิธีการในกรณีท่ีมีจาํนวนลูกคา้
มากกวา่จาํนวนท่ีร้านจะรับได ้เช่น พิจารณาถึงบริเวณพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่เพิ่มเติม จาํนวนชัว่โมงใน
การบริการท่ีมากข้ึน จาํนวนพนกังานท่ีมากข้ึนหรือวิธีจดัการอ่ืนๆ ท่ีจะมารองรับในสถานการณ์ท่ี
ลูกคา้มีมากข้ึน เพื่อรับมือในเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดในอนาคตและไม่เสียโอกาสในทางธุรกิจ ในทาง
ตรงกนัขา้มผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมี วิธีการรับมือตลาด หากมีลูกคา้ท่ีมารับบริการเพียง 50 ราย 
วิธีการจดัการจะทาํให้กิจการมีกาํไรและอยู่รอดได ้เช่น การเช่าพื้นท่ีขนาดเล็กลง หรือ การลด
ค่าใชจ่้ายท่ีจะทาํใหธุ้รกิจมีกาํไรในการอยูร่อดต่อไปได ้เป็นตน้ ทาํการประเมินรายรับโดยรวมของ
กิจการ ประมาณการไดจ้ากรายรับเฉล่ียต่อลูกคา้หน่ึงราย และกาํหนดวิธีการเขา้ถึงลูกคา้ในดา้น
สินคา้บริการ ราคา การใชช่้องทางการจดัจาํหน่าย และโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายรับใหเ้หมาะสม
กบัการดาํเนินกิจการ 
 การประมาณการยอดขายผลิตภณัฑ ์ควรพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ตวัอยา่งเช่น ถา้
ผูป้ระกอบการวางแผนในการขายหญา้แผ่นสําหรับตกแต่งสวน ผูป้ระกอบการสามารถประมาณ
ยอดขายจาก ความตอ้งการของตลาดบริเวณใกลเ้คียง โดยการสาํรวจการสร้างท่ีอยู่อาศยัใหม่หรือ
สถานท่ีท่ีตอ้งการการตกแต่งดว้ยหญา้ จากนั้นให้ผูป้ระกอบการทาํการคาํนวณเปอร์เซ็นตส่์วนแบ่ง
ของตลาดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ เม่ือเทียบกบัการแข่งขนัภายในธุรกิจเดียวกนั ทาํการเปรียบเทียบขอ้มูล
ทางการตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยูท่ ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นดา้นขนาดสินคา้ ราคาการบริการ ส่ิงท่ีเหมือน
หรือแตกต่างกนั การเปรียบเทียบขอ้มูลลกัษณะน้ี ผูป้ระกอบการจะทราบถึงส่วนแบ่งการตลาดตาม
จาํนวนผูแ้ข่งขันได้ ตัวอย่างเช่น มีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันจาํนวน3ราย โดย
ครอบคลุมส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 80 ของธุรกิจทั้งหมด ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการเป็นผูร่้วม
แข่งขันในตลาดรายท่ี 4 ผู ้ประกอบการอาจได้รับส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้อยละ  20 ถ้ามี
ผูป้ระกอบการหรือคู่แข่งนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่ซํ้ ากนั ผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบ
ดา้นอ่ืนๆ จะเป็นผูก้าํหนดส่วนแบ่งการตลาดท่ีจะไดรั้บได ้เช่น ถา้บริษทัขายหญา้ตกแต่งแห่งหน่ึงมี
การนาํเสนอบริการติดตั้งท่ีรดนํ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัใตพ้ื้นดิน ทาํใหผู้ป้ระกอบการรายน้ีไดรั้บส่วนแบ่ง
การตลาดจากบริษทัสร้างบา้นระดบัหรู หรือบริษทัท่ีเน้นการตกแต่งส่วนท่ีหรูหรามากกว่าบริษทั
ขายหญา้อ่ืน เป็นตน้ 



156 

 

 การพยากรณ์ยอดขายจึงตอ้งพิจารณาจากหลายปัจจยั พิจารณาถึงเหตุการณ์ สมมติฐานท่ี
ผูป้ระกอบการตั้งข้ึน และปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ผูป้ระกอบการตอ้งมีการ
ประมาณการยอดขายไวห้ลายกรณี ตั้งแต่กรณีท่ีดีท่ีสุดจนไปถึงกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุด แบ่งออกเป็น
หลายระดบัของการคาดการณ์ยอดขาย เพื่อรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจริง (Steven, 2001) 

 

8.5  ข้อได้เปรียบทีแ่ตกต่างของผลติภณัฑ์ (Differential Advantage) 

 เดวิดและออเดรย ์(David and Audrey, 2000) กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมท่ีไดใ้ชเ้ป็นหลกั คือ การทาํให้ผลิตภณัฑ์ไม่ว่าจะเป็นสินคา้หรือ
บริการของผูป้ระกอบการมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ทางด้านการตลาดเรียกว่า การสร้างขอ้
ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างของผลิตภณัฑ ์เม่ือผูป้ระกอบการมีสินคา้หรือบริการท่ีเหมือนกบัคู่แข่งในตลาด 

การมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจะเป็นส่ิงท่ีทาํให้ประสบความสําเร็จในตลาด ผูป้ระกอบการ
สามารถพบตลาดเป้าหมายใหม่ไดก่้อน แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะครองส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมด
ไดต้ลอด การมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างเป็นส่ิงท่ีทาํให้ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการแตกต่างจากคู่
แข่งขนัในพื้นท่ี ทาํให้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
สามารถทาํไดห้ลายดา้น จากทางดา้นใดดา้นหน่ึงในส่ีดา้นทางการตลาด ประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และโปรโมชั่น โดยการระบุส่ิงท่ีแตกต่างเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือ
บริการของผูป้ระกอบการ ทาํการวิเคราะห์การแข่งขนัและนาํเสนอการสร้างความแตกต่างในแต่ละ
ดา้นทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกนั (Rebecca, 2002) 

 ตวัอยา่งเช่น สาํนกังานสาํรวจสาํมะโนประชากรของหน่วยงานหน่ึงในลอสเองเจอลิส มี
การระบุว่า ประชากรจีนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีลอสเองเจอลิส และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงจาํนวนมากนิยม
พดูภาษากวางตุง้ท่ีบา้น กลุ่มคนเหล่าน้ีใชบ้ริการการทาํความสะอาดบา้นเป็นประจาํ กลุ่มคนเหล่าน้ี
มีอุปสรรคดา้นการส่ือสาร ผูป้ระกอบการรายหน่ึงจึงรับสมคัรพนักงานทาํความสะอาดท่ีมีทกัษะ
การใชภ้าษากวางตุง้ และใชค้วามสามารถเพ่ือประโยชน์ของบริษทั จากนั้นผูป้ระกอบการรายน้ีจดั
อบรมใหพ้นกังานมีทกัษะการใชภ้าษาเบ้ืองตน้ การทาํความสะอาดบา้นของพนกังานบริษทัน้ีจึงทาํ
ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ผ่านทางการติดต่อส่ือสารดา้นภาษา นับไดว้่าเป็นตวัอย่างท่ีดีการ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑใ์นตลาด  

 เอลเลน (Ellen, 2000) กล่าวว่าผูป้ระกอบการสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างเพ่ิมข้ึน
มากกว่าส่วนผสมทางการตลาดได้ เช่น การสร้างข้อได้เปรียบท่ีแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ของ
ผูป้ระกอบการรายเดิมท่ีมีการบริการทาํความสะอาดบา้น ผูป้ระกอบการไดเ้พิ่มรูปแบบการบริการ
พิเศษ เช่น มีการบริการซ้ือของตามรายการท่ีตอ้งการ การรับดาํเนินงานดา้นเอกสาร การจดัเตรียม
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อาหาร เม่ือลูกคา้กลบัมาจากท่ีทาํงาน เป็นตน้ การบริการเหล่าน้ีลว้นทาํใหกิ้จการของผูป้ระกอบการ
รายน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึนจากเดิม 

 ปัญหาทางการตลาดท่ีมกัเกิดกบัธุรกิจขนาดย่อม ตวัอย่างเช่น ไลควอทฟูนไล (Kwok-

Foon Lai) พ่อครัวท่ีสืบทอดสูตรโจ๊กฮ่องกงของตระกูล ไลเปิดร้านโจ๊กในปี ค.ศ. 1968 โดยมี
ขา้วตม้เป็นอาหารหลกั เน่ืองจากผูค้นนิยมรับประทานในชีวิตประจาํวนั และทาํไดร้วดเร็ว เม่ือ
คู่แข่งมากข้ึนไลตอ้งพบกันสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรง ไลจึงจาํเป็นตอ้งมีวิธีการสร้างขอ้
ไดเ้ปรียบท่ีมีความแตกต่างจากร้านอาหารอ่ืน ไลรู้ทนัทีว่าอาหารท่ีรสชาติดีเพียงอย่างเดียวจะไม่
นาํไปสู่ความสาํเร็จได ้ไลจึงตดัสินใจยา้ยไปอยูใ่นพื้นท่ีหยวนหลง (Yuen Long) ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ
ของฮ่องกง ดว้ยเหตุผลประการแรกคือ ความสะดวกสบายในการดาํเนินชีวิต ประการท่ีสองแมว้่ายา่
นมงก๊ก (Mongkok) ท่ีอยูใ่กลเ้คียงจะนิยมรับประทานโจ๊กมาก แต่ค่าใชจ่้ายและค่าเช่าก็สูงเช่นกนั 

ไลจึงเลือกตั้งร้านบนถนนสายสาํคญัท่ีอยู่ใกลท่ี้แหล่งท่ีพกัอาศยัและอยู่ฝ่ังตรงขา้มสวนสาธารณะ 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีผูค้นเดินผา่นเป็นจาํนวนมากเช่นกนั เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีตํ่า ไลจึงขายโจ๊กในราคา
ท่ีตํ่าไดเ้ช่นกนั การโฆษณาของไลไดม้าจากผูค้นท่ีผา่นไปมาดว้ย คาํพดูและการบริการลูกคา้ท่ีดี ทาํ
ใหไ้ลไดก้ลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเป็นจาํนวนมากและเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

 

8.6  แผนการตลาด (Marketing Plan) 

 เม่ือผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงจุดประสงคด์า้นการตลาด ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนการลง
รายละเอียดในแผนการตลาด แผนการตลาดมีองคป์ระกอบหลกัส่ีประการ (Laura, 2001) ประการ
แรกคือ ตลาดเป้าหมายหรือผูท่ี้จะซ้ือสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการ ประการท่ีสองคือ การ
อธิบายสถานการณ์การแข่งขนัในปัจจุบนัของตลาด ประการท่ีสาม กลยทุธ์การตลาด ซ่ึงจะกล่าวถึง
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแต่ละกลยทุธ์ ประการสุดทา้ย วิธีการแต่ละขั้นตอนอยา่งละเอียดใน
แต่ละกลยทุธ์ทั้ง 4 ดา้น คือ สินคา้ ราคา โปรโมชัน่ และสถานท่ี การสร้างความแตกต่างสามารถทาํ
ไดห้ลายทาง ตามความสร้างสรรคข์องผูป้ระกอบการ และการรับรู้ของลูกคา้ ถึงความสามารถใน
การตอบสนองส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้ผูป้ระกอบการสามารถใชพ้ื้นฐานทางดา้นการตลาดทั้ง 4 ดา้น
ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านสินคา้ ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริมการตลาด ในการสร้าง
แผนการตลาด ดงัน้ี 



158 

 

 8.6.1 ดา้นราคา (Price)  

  กลยุทธ์ราคาเป็นการกําหนดข้อได้เปรียบท่ีแตกต่างในแผนการตลาดของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มท่ีทาํไดง่้ายท่ีสุด การกาํหนดราคาตํ่าจะดึงดูดลูกคา้ไดใ้นสถานการณ์
ท่ีการแข่งขนัของสินคา้หรือการบริการตํ่า แต่การกาํหนดราคาท่ีตํ่ากว่าคู่แข่งก็อาจถูกตอบโตโ้ดย
บริษทัท่ีมีทุนมากกว่าเช่นเดียวกัน ดังนั้นการกาํหนดราคาตํ่าจึงไม่เป็นความคิดท่ีดีสําหรับการ
เร่ิมตน้ของผูป้ระกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดย่อม สําหรับผูป้ระกอบการท่ีมี
ตน้ทุนตํ่ากวา่คู่แข่งขนัในทอ้งตลาด ผูป้ระกอบการอาจประสบความสาํเร็จดว้ยวิธีน้ีได ้แต่ถา้ตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบการไม่แตกต่างจากคู่แข่ง ผูป้ระกอบการไม่สามารถท่ีจะแข่งขนัในการ
กาํหนดราคาได ้ท่ีสาํคญัคือ การสร้างความไดเ้ปรียบดา้นความแตกต่างไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดราคา
สินคา้หรือบริการถูกกว่าคู่แข่งขนัเสมอ ผูป้ระกอบการสามารถท่ีจะสร้างความแตกต่างจากการ
แข่งขนัด้านอ่ืนได้อีกมากมาย เช่น ร้านบริการทาํความสะอาดบ้าน ทั่วไปในชุมชน มีการคิด
ค่าบริการตามขนาดของบา้น ผูป้ระกอบการอาจกาํหนดราคาตามปริมาณงานท่ีทาํ เช่น การปัดฝุ่ น
และ การถูบา้นมีค่าใชจ่้ายในราคาหน่ึง และการดูดฝุ่ นพรมหรือเบาะเป็นอีกราคาหน่ึง การลา้งจาน
ในราคาท่ีถูกลง ขณะท่ีการซกัผา้ก็เป็นอีกหน่ึงราคา เพื่อใหลู้กคา้เลือกได ้ซ่ึงเป็นแผนการตลาดดา้น
ราคาของผูป้ระกอบการรายน้ี 

 8.6.2 ดา้นสินคา้ (Product)  

  สถานการณ์จริงในตลาด ผูป้ระกอบการสามารถสังเกตไดว้่า ทาํไมลูกคา้บางราย
ยินดีจ่ายมากกว่าให้กบัร้านบางร้านท่ีอยู่ไกลออกไป เพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการเน่ืองจากการรับรู้
ความแตกต่างในตวัสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั และไม่สามารถทาํให้เหมือนกนัไดใ้นดา้นราคา 
ลูกคา้จึงไม่คาํนึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปในการเดินทาง ตวัอย่างท่ีเห็นไดท้ัว่ไปทางการตลาดคือ 
การทาํให้ผลิตภณัฑมี์ภาพลกัษณ์ท่ีหรูหรา (Prestige Pricing) ลูกคา้ยินดีจ่ายเพิ่มเติมสําหรับตรา
สินคา้ช่ือดงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประโยชน์จากการท่ีไดค้รอบครองสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เหล่านั้น หาก
ผูป้ระกอบการมีความสามารถสร้างภาพลกัษณ์สินคา้ในใจของลูกคา้ ผูป้ระกอบการจะสามารถ
กาํหนดราคาผลิตภณัฑ์ท่ีสูงกว่าราคาตลาดได ้ในทางตรงกนัขา้มบริษทัท่ีใช้กลยุทธ์ภาพลกัษณ์
เหล่าน้ีจะสูญเสียลูกคา้เม่ือทาํการลดราคาสินคา้หรือบริการ เพราะสินคา้หรือบริการเหล่านั้นจะถูก
ประเมินทางดา้นการรับรู้ท่ีไม่ดี หากแต่มกัจะเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษแทน 

 8.6.3 สถานท่ี (Place)  

  สถานท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีบริษทัของผูป้ระกอบการสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่าง 
และใชก้าํหนดแผนการตลาดได ้เช่น การบริการการทาํความสะอาดบา้นท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ี
ต่างกนั จะทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และกาํหนดแผนการตลาด
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ได ้เช่น ถา้ร้านทาํความสะอาดบา้นตั้งอยูใ่นเขตชุมชนเมืองท่ีมีกลุ่มคนทาํงาน ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ตั้ งและกลยุทธ์และราคาแบบหน่ึง  ถ้าร้านตั้ งอยู่แถวหมู่บ้านเศรษฐี  กลยุทธ์และราคาของ
ผูป้ระกอบการก็จะเป็นอีกแบบหน่ึง สาํหรับธุรกิจขนาดยอ่มซ่ึงเป็นกิจการท่ีดาํเนินการคู่กบัแหล่ง
ชุมชน สถานท่ีตั้งนบัเป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดกลยทุธ์แผนการตลาด 

 8.6.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ร้างความไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างของผลิตภณัฑ์อย่างกวา้งขวาง 
ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการจะมีโอกาสมากข้ึนเม่ือไดถ่้ายทอดความไดเ้ปรียบหรือรายละเอียด
ผลิตภณัฑถึ์งกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การโฆษณาท่ีสร้างสรรคส์ามารถดึงดูดลูกคา้จากคู่แข่งขนัท่ีมีอยู่
เดิม หันมาทดลองสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการ การส่งเสริมการตลาดจะทาํหนา้ท่ีกระตุน้
ความตอ้งการ และเร่งการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ เช่น การรับประกนัการคืนเงิน หรือการ
ให้คาํปรึกษาฟรี เป็นตน้ การส่งเสริมการตลาดยงัช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือสําหรับธุรกิจเปิดใหม่
ให้กบัลูกคา้ เช่น ส่วนลดสาํหรับการแนะนาํลูกคา้ใหม่สามารถขยายกลุ่มลูกคา้ของผูป้ระกอบการ
แบบปากต่อปาก เช่น การบริการการทาํความสะอาดบา้น ท่ีมีการเสนอให้ทาํความสะอาดพรมฟรี
เป็นเวลาหน่ึงปี และเม่ือลูกค้าแนะนําสมาชิกท่ีเป็นเพื่อนหรือครอบครัว จะได้ส่วนลด  10 

เปอร์เซ็นตจ์ากราคาปกติ รวมทั้งการไดรั้บราคาพิเศษสาํหรับลูกคา้เดิมท่ีมีการแนะนาํลูกคา้ใหม่ 

 การกาํหนดแผนการตลาดในแต่ละดา้น ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดกลยุทธ์ไดห้ลาย
กลยทุธ์ ข้ึนอยูก่บัขั้นตอนและเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ธุรกิจหน่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการแนะนาํราคาสินคา้กบั
การบริการให้กบัลูกคา้ท่ีดีกว่าคู่แข่งขนั (ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นสินคา้) เม่ือผูป้ระกอบการมีรายไดแ้ละมี
เงินทุนเพิ่มข้ึน (ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นราคา) ผูป้ระกอบการธุรกิจนั้นอาจเลือกสถานท่ีท่ีห่างจากการ
แข่งขนัเพื่อทาํการขยายสาขา (ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นสถานท่ี) และใชก้ลยุทธ์ผ่านทางปากต่อปากเพื่อ
แนะนําร้านหรือสาขาใหม่ และใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดช่วยอีกทาง (ขอ้ได้เปรียบด้าน
โปรโมชัน่) เม่ือเวลาผา่นไปช่ือเสียงท่ีดีของธุรกิจ จะผา่นไปทางปากต่อปากของลูกคา้ ทาํให้ธุรกิจ
ประสบผลสาํเร็จได ้

 

8.7  ตลาดเป้าหมาย (Target Market) 

 โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการพิจารณาลูกคา้เป้าหมายจากการแบ่งส่วนของตลาด แต่ความจริง
การแบ่งส่วนการตลาดเป็นเพียงวิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า ตามลักษณะร่วมกันบางอย่าง แม้ว่า
ผูป้ระกอบการสามารถแบ่งส่วนของตลาดได ้เช่น ตามสถานท่ีเกิด เพศ อาชีพ หนงัสือท่ีชอบ งาน
อดิเรก เป็นตน้ แต่ผูป้ระกอบการก็ยงัตอ้งมองหากลุ่มท่ีมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยกนั และ
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พฤติกรรมการซ้ือท่ีใกลเ้คียงกนัในแต่ละส่วนของตลาดท่ีไดแ้บ่งมา เรียกว่า การหาตลาดเป้าหมาย 
(Sumit and Jerome, 2003) ผูป้ระกอบการสามารถหาตลาดเป้าหมายไดด้งัน้ี 

 ผูป้ระกอบการสามารถเร่ิมหาตลาดเป้าหมายไดจ้ากการแบ่งส่วนตลาด การแบ่งส่วนตาม
ลกัษณะประชากร (Demographic Segmentation) เป็นวิธีพื้นฐานท่ีผูป้ระกอบการใชแ้บ่งตลาด
เป้าหมายเบ้ืองตน้ เช่น วยัรุ่นมีความตอ้งการท่ีแตกต่างจากวยัเด็ก สถานท่ีจาํหน่าย รูปแบบสินคา้
และร้านคา้จะมีกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั จากรายได ้เช้ือชาติ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

ตาํแหน่งงาน เกษียณอายุ และตวัแปรทางประชากรศาสตร์ อ่ืน ๆ ตามลกัษณะของประชากร ส่ิง
เหล่าน้ีจะเป็นตวักาํหนดประเภทของผลิตภณัฑท่ี์บุคคลให้ความสนใจในเบ้ืองตน้ของลูกคา้แต่ละ
กลุ่มได ้

 นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัสามารถหาตลาดเป้าหมายไดจ้ากการแบ่งส่วนการตลาดตาม
ผลประโยชน์ของลูกคา้ (Benefit Segmentation) การแบ่งกลุ่มลกัษณะน้ีข้ึนอยู่กบัการแสวงหา
ผลประโยชน์ของลูกคา้เม่ือตดัสินใจบริโภคสินคา้หรือบริการ ตวัอยา่งเช่น ลูกคา้รายหน่ึงซ้ือยาสีฟัน
เพราะยีห่อ้มีความน่าเช่ือถือ ลูกคา้คนท่ีสองตอ้งการยาสีฟันท่ีช่วยใหล้มหายใจหอมสดช่ืน คนท่ีสาม
อาจจะมองหายาสีฟันท่ีทาํให้ฟันขาว ในขณะท่ีคนท่ีส่ีอาจตอ้งการยาสีฟันท่ีสามารถทาํลายคราบ
จุลินทรีย ์เช่นเดียวกนักบั รุ่นรถยนตจ์าํนวนมากท่ีแบ่งประเภทตามความเร็ว ความปลอดภยั ความจุ 
ขนาด และประหยดันํ้ามนั ซ่ึงเป็นการแบ่งส่วนการตลาดตามผลประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บ 

 ผูป้ระกอบการยงัมีรูปแบบสําหรับการแบ่งกลุ่มตลาดมีอีกหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ประเมินตามบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ตามรูปแบบการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั ด้วย
เหตุผลท่ีแตกต่างกนั ตามงานอดิเรก ตามความสนใจกีฬา ตามวฒันธรรม ส่ิงเหล่าน้ีสามารถกาํหนด
โอกาสในการซ้ือสินคา้ ตามการแบ่งกลุ่มแตกต่างกนัออกไป ทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถหาตลาด
เป้าหมายไดช้ดัเจนข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอ่มท่ีดาํเนินการอยูใ่นแต่ละชุมชนท่ีมีพฤติกรรมของ
ลูกคา้ต่างกนั 

 ตลาดเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มประชากรหรือกลุ่มท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ 
เม่ือผูป้ระกอบการมีกลุ่มตลาดเป้าหมายแล้ว ผูป้ระกอบการสามารถเลือกกลยุทธ์การกาํหนด
เป้าหมาย (Target Strategies) ไดด้งัน้ี 1) กลยทุธ์ความเหมือน 2) กลยทุธ์ความแตกต่าง และ3) กล
ยทุธ์การเจาะจง มีรายละเอียดดงัน้ี  

 8.7.1 กลยทุธ์ความเหมือน (Undifferentiated Strategy)  

  เป็นกลยทุธ์ท่ีใชเ้ม่ือสินคา้หรือบริการไม่แตกต่างกนัในมุมมองของลูกคา้ ดงันั้นจึง
ไม่มีประโยชน์ในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายหรือตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น การขายนํ้ าด่ืมบรรจุขวดใน
สถานท่ีออกกาํลงักายสาธารณะ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะไม่คาํนึงถึงยีห่อ้ของนํ้ าด่ืม ผูป้ระกอบการจาํนวน
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มากมีความคิดท่ีว่า กลุ่มลูกคา้ของผูป้ระกอบการคือผูบ้ริโภคทุกคน เม่ือพิจารณาเช่นนั้นกลบัเป็น
สถานการณ์ท่ียากในการหากลยทุธ์ เพื่อแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของสินคา้หรือบริการประเภทน้ี 

เช่น ผูป้ระกอบการนํ้ าด่ืมรายหน่ึงนาํเสนอว่านํ้ าด่ืมของพวกเขาเยน็กว่า ปริมาณมากกว่า หรือแมแ้ต่
คุณภาพดีกว่า แต่ผูบ้ริโภคกลบัไม่มีความรู้สึกเช่นนั้น ผูป้ระกอบการจึงทาํไดเ้พียง ครอบครองส่วน
แบ่งการตลาดตามอตัราส่วนเท่านั้น 

 8.7.2 กลยทุธ์ความแตกต่าง (Differentiated Strategy)  

  ใช้เม่ือมีกลุ่มตลาดมากกว่าหน่ึงกลุ่ม และมีความต้องการสินคา้หรือบริการท่ี
ต่างกนั การสร้างความแตกต่างข้ึนอยู่กบัวิธีท่ีผูป้ระกอบการเลือกใช ้เช่น ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการ
ส่งเสริมการจัดจาํหน่าย ด้านราคา หรือแม้กระทั่งด้านการนําเสนอไปยงัตลาดท่ีแตกต่างกัน 

ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑมี์ดโกน ท่ีมีกลุ่มลูกคา้ทั้งผูห้ญิงและผูช้าย แต่สีของใบมีดโกน ช่ือตราสินคา้ 
รูปทรงของผลิตภณัฑแ์ละวิธีการท่ีจะโฆษณา จะเป็นตวักาํหนดตลาดเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนั 

 8.7.3 กลยทุธ์แบบเจาะจง (Concentrated Strategy) 

  เป็นกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการเลือกกลุ่มลูกคา้ในตลาดโดยการมุ่งเน้นไปท่ีแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใชค้วามสามารถในการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ ผูป้ระกอบการจะเนน้ไป
ท่ีตลาดเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) โดยไม่มุ่งเนน้ท่ีกลุ่มขนาดใหญ่ ตวัอยา่งเช่น ผูป้ระกอบการ
รายหน่ึงดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัรองเทา้กอลฟ์ ในปีต่อมาผูป้ระกอบการรายน้ีไดข้ยายสายผลิตภณัฑ์
อ่ืน โดยใชก้ลยทุธ์แบบเจาะจง โดยการผลิตรองเทา้เดินป่า รองเทา้ตกปลา นอกจากน้ียงัใชก้ลยทุธ์ท่ี
แตกต่างโดยการเพิ่มรูปแบบสาํหรับรองเทา้ผูห้ญิง 
 เหตุผลหลกัในการกาํหนดเป้าหมายคือ เพื่อให้ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งเสียเวลาและเสีย
งบประมาณค่าใชจ่้ายมากเกินไปในการหาตลาดเป้าหมาย ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดพฤติกรรม
การซ้ือของกลุ่มลูกคา้ สามารถหาสถานท่ีท่ีกลุ่มลูกคา้มีแนวโนม้ท่ีจะรู้จกัผลิตภณัฑ ์และมีโอกาส
เห็นการประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ สถานท่ีในการติดป้ายโฆษณา 
นิตยสาร หรือเว็บไซต์ท่ีเขา้ชมเป็นประจาํ นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัทราบส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั 
ราคา ขอ้ความและความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อโอกาสในการประสบความสําเร็จในตลาด
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ (Laura, 2002) 

 ในขณะท่ีการกาํหนดตลาดเป้าหมายหลกัของผูป้ระกอบการเป็นส่ิงสาํคญั อยา่งไรก็ตาม
ผูป้ระกอบการก็ยงัตอ้งคิดเก่ียวกบัตลาดเป้าหมายรอง (Secondary Target Markets) ลูกคา้เหล่าน้ี
สนใจในผลิตภณัฑ์ อาจไม่ใช่กลุ่มคนท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจ กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีจึงไม่ถูก
กาํหนดเป็นตลาดเป้าหมาย ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายรอง เพื่อ
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กาํหนดวิธีการเขา้ถึงตลาดเป้าหมาย สาํหรับการบอกต่อไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั หรือแมแ้ต่
การขยายตวัของตลาดเป้าหมายในอนาคตไวเ้ป็นแผนสาํรอง 
 

8.8  สถานการณ์ในปัจจุบัน (Current Situation) 

 ขั้นต่อมาในการสร้างแผนการตลาด คือการตรวจสอบสถานการณ์ในปัจจุบัน หาก
ผูป้ระกอบการเปิดดําเนินธุรกิจแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบส่ิงท่ีได้
ดาํเนินการท่ีผ่านมา ตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพในวิธีการดาํเนินการเหล่าน้ี สําหรับการ
เร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงสถานการณ์ภายใน (Internal Environments) เช่น 

วตัถุดิบ ตน้ทุน บุคลากร เป็นตน้ และสถานการณ์ภายนอก (External Environments) เช่น ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม เป็นต้น สถานการณ์ทั้ งสองมีผลในการวางแผนดําเนินธุรกิจ 
ตวัอยา่งเช่น ผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะตั้งกิจการอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีการเจริญเติบโตของประชากรสูง 
เพื่อใหธุ้รกิจมีการเจริญเติบโตสูงไปดว้ย ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงการเติบโตของประชากรใน
ตลาดว่าเป็นตลาดเป้าหมายหรือไม่ อตัราการว่างงานท่ีเพิ่มข้ึนจะมีผลอย่างไรต่อธุรกิจ เป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนและวิธีการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ คือส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาก่อนการเร่ิม
ดาํเนินธุรกิจและในปีต่อไป  

 นักการตลาดมกัจะใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า สวอต (SWOT) การวิเคราะห์สวอต เป็น
เคร่ืองมือสาํหรับสร้างแผนการตลาด วิเคราะห์ถึง ส่ิงท่ีกิจการทาํไดดี้และส่ิงท่ีทาํไดไ้ม่ดี ท่ีเรียกว่า 
จุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ช่องวา่งทางการตลาด (Gap) การคุม้ครองเทคโนโลยี
ใหม่ต่อคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างโอกาส (Opportunities) ใหก้บัการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 
รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลเสียต่อวิธีการทางธุรกิจซ่ึงเรียกว่า อุปสรรค (Threats) 

องคป์ระกอบทางการตลาดเหล่าน้ีจะถูกนาํมาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมให้กบั
สถานการณ์ปัจจุบนัของกิจการ 
องคป์ระกอบสําคญัในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัของผูป้ระกอบการ พิจารณาไดจ้ากการ
แข่งขนั ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาจากการแข่งขนัทางตรง (Direct Competition) สําหรับผูจ้ดั
จาํหน่ายสินคา้หรือบริการชนิดเดียวกนั และจากการแข่งขนัทางออ้ม (Indirect Competition) ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ ตวัอย่างเช่น ผูป้ระกอบการให้บริการทาํความ
สะอาดบา้นท่ีมีผูใ้ห้บริการการทาํความสะอาดบา้นรายอ่ืนดาํเนินธุรกิจในพื้นท่ี (คู่แข่งโดยตรง) 
นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาถึงลูกคา้ท่ีไม่ไดใ้ชบ้ริการการทาํความสะอาดบา้น (การแข่งขนัทางออ้ม) 

ตรวจสอบถึงทางเลือกของลูกคา้เหล่านั้น เช่น ลูกคา้เหล่าน้ีมีลูกหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีช่วยกนั
ทาํความสะอาดบา้น หรือมีองคก์รอาํนวยความสะดวกอยู่บริเวณใกลเ้คียง หรือแมแ้ต่การไม่ใส่ใจ
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เร่ืองความสะอาดภายในบา้นก็เป็นได ้ผูป้ระกอบการสามารถรวบรวมขอ้มูลเหล่าน้ีลงใน ตารางท่ี 

8.1 เพื่อให้เห็นถึงการแข่งขนัท่ีสามารถใชใ้นการเก็บขอ้มูล และนาํมาวิเคราะห์กาํหนดรูปแบบการ
ดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัได ้

 

ตารางท่ี  8.1  วิเคราะห์การแข่งขนัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

รายการวเิคราะห์    คู่แข่งที ่1 คู่แข่งที ่2 คู่แข่งที ่3 
บริษทัท่ีเป็นคู่แข่ง 
ส่ิงท่ีกาํลงัแข่งขนักนัในปัจจุบนั 

เจา้ของกิจการและสมาชิกหุน้ส่วน 

ความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืน 

จุดแขง็และจุดอ่อนของคู่แข่ง 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์

เปรียบเทียบสินคา้ลกัษณะเดียวกนั  

โครงสร้างตน้ทุน ราคา 
กิจกรรมการตลาด 

แหล่งลูกคา้สาํหรับผลิตภณัฑ ์

จุดแขง็และจุดอ่อนของการขาย 
การขยายตวัของบริษทั 

 

 การวิเคราะห์การแข่งขนั (Competitive Analysis) ในปัจจุบนัจะช่วยให้ผูป้ระกอบการ
เขา้ใจถึงสองประเด็นท่ีสาํคญัประกอบดว้ย ประเด็นแรก ผูป้ระกอบการทราบขอ้มูลจากการสาํรวจ
ตลาด ขอ้มูลประชากรท่ีเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย การสาํรวจความคิดเห็นทาํใหผู้ป้ระกอบการทราบ
ถึงจาํนวนท่ีลูกคา้ท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ เช่น ผูป้ระกอบการจะเปิดร้านบริการการทาํความ
สะอาดบา้นผูป้ระกอบการตอ้งมีการประมาณการตลาด ประมานจาํนวนครัวเรือนท่ีใชบ้ริการทาํ
ความสะอาดตามจาํนวนของคู่แข่ง มีตวัเลขการประมาณการ พร้อมกบัความคิดเห็นของลูกคา้ต่อ
การให้บริการ ผูป้ระกอบการจะสามารถคาดคะเนส่วนแบ่งการตลาด จาํนวนของลูกคา้ และ
วิเคราะห์ถึงความสามารถในการทาํกาํไรได ้
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 ประเด็นท่ีสอง  เ ม่ือกิจการเปิดดํา เ นินการ  การวิ เคราะห์การแข่งขันจะช่วยให้
ผูป้ระกอบการเห็นถึงส่ิงท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการ และสามาร การระบุขอ้ไดเ้ปรียบของ
กิจการให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด (Identifying Competition) เช่น ผูป้ระกอบการไดม้องขา้มกลุ่ม
ลูกคา้บางส่วนหรือไม่ กลุ่มลูกคา้ของคู่แข่งมีความพอใจในการใหบ้ริการของคู่แข่งมากนอ้ยเพียงไร 
จาํนวนลูกคา้ท่ีมีการยกเลิกบริการ การกาํหนดราคาของคู่แข่งทาํใหลู้กคา้รู้สึกว่าส่ิงท่ีไดรั้บคุม้ค่าเงิน
ของพวกเขาหรือไม่ เพื่อนาํมาใชป้รับปรุงการปฏิบติังานในกิจการให้เห็นถึงโอกาสและอุปสรรค
ทางการแข่งขนั 

 

8.9  การกาํหนดรายละเอยีด ราคา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย (The 

Four Ps) 

 การวางแผนการตลาดเร่ิมตน้จากการเขียนแผนการตลาด กาํหนดขอ้มูลรายละเอียด
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา วิธีการส่งเสริมการขาย รูปแบบการจดัจาํหน่าย กลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย และสถานการณ์ในปัจจุบนั ทั้งหมดน้ีเป็นวิธีการท่ีผูป้ระกอบการจะกาํหนดให้กบัลูกคา้
ในแผนการตลาดทั้ง 4 ดา้น หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการไดก้าํหนดตลาดเป้าหมายและสถานการณ์
ปัจจุบนัแลว้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการกาํหนดรายละเอียดในแผนการตลาด ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
กาํหนดเน้ือหาท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนในแผนการตลาดทั้ง 4 ดา้น เพื่อนาํไปใช้ในทางปฏิบติั
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย มี
รายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 

 8.9.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์

  เป็นการอธิบายทุกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ์

ตวัเลือกหรือรุ่นของผลิตภณัฑ ์ขนาดท่ีแตกต่างกนั รสชาติหรือสี การบริการท่ีลูกคา้จะไดรั้บรวมกบั
ผลิตภณัฑ ์การส่งมอบ การติดตั้ง การฝึกอบรม การรับประกนั สิทธิพิเศษท่ีลูกคา้จะไดรั้บ เม่ือมีการ
เขา้รับบริการต่อเน่ือง แผนการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์นระยะสั้นและระยะยาวตามความคาดหวงัของ
ลูกคา้ เป็นตน้ ในขั้นตอนการเร่ิมตน้ธุรกิจผูป้ระกอบการสามารถใชต้วัอยา่งผลิตภณัฑห์รือรูปภาพ
ของสินคา้หรือบริการเป็นตวัช่วยอธิบายได ้การนาํเสนอรายละเอียดดา้นผลิตภณัฑจ์ะช่วยให้ลูกคา้
เขา้ใจแผนการตลาดของกิจการได ้เช่น ร้านอาหารท่ีมีเมนูตวัอย่าง ภาพถ่ายของอาหารท่ีเตรียมไว้
บางส่วน และภาพของบรรยากาศร้าน เป็นตน้ แผนการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ตอ้งวิเคราะห์ถึง
ส่วนประกอบด้านสินคา้ เพื่อใช้วิเคราะห์ทางการตลาด เช่น โครงสร้างตน้ทุน วสัดุ แรงงาน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุน เป็นตน้ 
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 8.9.2 ดา้นราคา  
  ราคาของสินคา้หรือบริการจะถูกกาํหนดรายละเอียดภายหลงัจากท่ีผูป้ระกอบการ
ทราบโครงสร้างตน้ทุน จากการวิเคราะห์ดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือผูป้ระกอบการทราบรายละเอียดตน้ทุน
ผลิตภณัฑภ์าพรวม ราคาขายสาํหรับสินคา้หรือบริการจะถูกนาํเสนอโดยใชเ้น้ือหาการกาํหนดราคา
ท่ีไดก้ล่าวถึงในบทก่อนหน้าน้ี ในการกาํหนดราคา ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมคือ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนเพิ่มเติมท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ค่าการจดัส่ง ค่าติดตั้ง ค่าประกนัภยั ค่าเก็บ
รักษา ผูป้ระกอบการควรคาํนวณตวัเลขประมาณการกาํไรว่าเป็นตวัเลขท่ีเหมาะสมหรือไม่ การตั้ง
ราคาของผูป้ระกอบการเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ถ้าราคาสูงหรือราคาตํ่ากว่าคู่แข่งขัน
ผูป้ระกอบการควรมีเหตุผลในการอธิบาย รวมถึงวิธีการปรับราคาดว้ยการใชก้ลยุทธ์การกาํหนด
ราคาในอนาคต 

 8.9.3 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

  ผูป้ระกอบการควรกาํหนดรายละเอียดการส่งเสริมการตลาด จากการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆ ส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงตลาดเป้าหมาย โดยพิจารณาถึงตาํแหน่งในการวาง
โฆษณา และความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย พิจารณาถึงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีจะใช ้

ไม่ว่าจะเป็น ใบปลิว อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์โฆษณาในนิตยสารหรือหนงัสือพิมพ ์ค่าเช่าโฆษณา
โทรทศัน์หรือวิทยุ และโปสเตอร์ เป็นตน้ รวมทั้งการกาํหนดช่วงเวลาการโฆษณา เช่น วิทยุหรือ
นิตยสารทอ้งถ่ินประจาํสัปดาห์ โฆษณาหนงัสือพิมพร์ายวนัสองคร้ังต่อปี การแจกใบปลิว เป็นตน้ 

พิจารณาถึงค่าใชจ่้ายต่างๆเหล่าน้ีเม่ือเทียบกบัโอกาสท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาค่าใชจ่้ายเม่ือ
เทียบกบัผลประโยชน์และงบประมาณ 

การส่งเสริมการตลาดท่ีเป็นท่ีนิยมอีกวิธีหน่ึงคือ การโฆษณา (Advertisement) เน้ือหาการโฆษณา 
ควรมีการระบุขอ้ความเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญั เช่น คาํขวญั สโลแกน ภาพถ่ายหรือจุดสนใจอ่ืนๆ อาจมี
การแสดงช้ินงานหรือเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทศัน์ มีการทดลองกบั
กลุ่มลูกคา้ สอบถามความคิดเห็น เพื่อให้เป็นจุดสนใจกบัตลาดเป้าหมาย นอกจากน้ียงัสามารถ
นาํเสนอเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืน เช่น คูปองส่วนลด การแนะนาํการขาย ส่ิงท่ีสามารถกระตุน้
ความสนใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ท่ีสําคญัผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายในแต่ละ
เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดเม่ือเทียบกบัผลตอบแทน 
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 8.9.4 ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
  เป็นการกาํหนดช่องทางการกระจายตัวของสินคา้หรือบริการ ผูป้ระกอบการ
สามารถกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่ายไดห้ลายรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น 

ถา้ผูป้ระกอบการกาํลงัขายสินคา้โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีอยูไ่กล ผูป้ระกอบการอาจใชว้ิธีการส่ง
ไปรษณียท์อ้งถ่ินหรือบริษทัขนส่ง หรือมีการนดัตามกาํหนดวนัเวลา แต่ถา้ผูป้ระกอบการประกอบ
กิจการท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยูใ่นชุมชน สินคา้หรือบริการจะถูกจาํหน่ายผา่นทางร้านคา้เป็นหลกั 

รูปแบบช่องทางการจดัจาํหน่ายน้ีจะข้ึนอยู่กบักลุ่มลูกคา้ และเป็นเหตุผลท่ีใชก้าํหนดสถานท่ีและ
รูปแบบการจดัจาํหน่าย  
 

8.10  การเขยีนแผนการตลาด (Plan Writing) 

 เม่ือผูป้ระกอบการมีขอ้มูลการตลาดเพียงพอแลว้ แผนการตลาดจะถูกเขียนข้ึนเพื่อรวม
รายละเอียดเฉพาะเก่ียวกบัตลาดเป้าหมาย ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั
และอนาคตของกิจการ ขอ้มูลของคู่แข่งในตลาด แผนการตลาดจะระบุถึงขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่าง
ของกิจการ และวิธีท่ีใช้ในการนาํเสนอสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ การกาํหนดราคา การวาง
ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์และการกาํหนดโปรโมชัน่ สาํหรับการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม ขอ้มูล
เหล่าน้ีเป็นเหตุผลสําหรับตดัสินใจในการเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบการ เม่ือดาํเนินกิจการถ้า
ผูป้ระกอบการไม่มีรายละเอียดท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชัดเจนในการหากลุ่มลูกคา้ ผูป้ระกอบการจะมี
ปัญหาในทุกขั้นตอนในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นแผนการดาํเนินการของธุรกิจใน
ปัจจุบนัหรืออนาคตในปีถดัไป 

 การเขียนแผนการตลาดรวมถึงการประมาณการทางการเงิน แผนการตลาดควรระบุถึง
งบประมาณท่ีวางแผนไวแ้ต่ละขั้นตอน ลาํดับและรายละเอียดการใช้จ่ายแต่ละขั้นตอน วิธีการ
ประเมินความคืบหนา้ในการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอน การตรวจสอบ และการประเมินผลเทียบกบั
แต่ละวตัถุประสงค์ของการทาํงานตามแผน โดยเฉพาะการเปรียบเทียบยอดขายรายเดือนและ
เป้าหมายประเมินผล การระบุส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะวดัและส่ิงท่ีทาํได ้

 แผนการตลาดจึงเปรียบเสมือนแนวทางหลกัของการดาํเนินธุรกิจ การเขียนเป้าหมายหลกั
และรายละเอียดย่อยในการท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมจึงเป็นส่ิงสําคญั การระบุกลยุทธ์ท่ี
เฉพาะเจาะจงในส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะทาํให้สําเร็จในแต่ละขั้นตอน จะทาํให้การมุ่งสู่
เป้าหมายนั้นง่ายและชดัเจนข้ึน สามารถวดัผลได ้เช่น ถา้ผูป้ระกอบการวางแผนท่ีจะเปิดร้านบริการ
ทาํความสะอาดโดยมีเป้าหมายท่ีจะมีลูกคา้ประจาํ จาํนวน 100 ราย ภายในหกเดือน เม่ือพิจารณาจาก
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การสํารวจตลาด ผูป้ระกอบการจะมีรายละเอียดแผนการตลาดในการบรรลุเป้าหมายนั้น กลยุทธ์
เฉพาะเจาะจงท่ีจะใช้ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในนิตยสารทอ้งถ่ิน ในหนังสือพิมพ ์จาํนวนและ
สถานท่ีการแจกใบปลิว เช่น แจกถึงประตูบา้นหรือสถานท่ีอยู่ แจกใบปลิวหนา้รถในลานจอดรถ 
ร้านขายของชาํ ใชก้ารส่งอีเมล ์และมีการส่งเสริมการตลาดโดยการแจกคูปองถึง 5,000 ใบ ภายใต้
งบประมาณ 5,000 บาท ทาํการประมาณค่าใชจ่้ายสาํหรับแต่ละกิจกรรมเหล่าน้ี พร้อมทั้งกาํหนด
ช่วงเวลาจะทาํใหผู้ป้ระกอบการปฏิบติังานใหมี้ลูกคา้ตามท่ีตอ้งการได ้

 ในทางปฏิบติั ผูป้ระกอบการสามารถเขียนแผนธุรกิจร่วมกับแผนการตลาด หรือทาํ
แผนการตลาดแบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็ได ้โดยพิจารณาตามความเหมาะสมว่าแผนการ
ตลาดของผูป้ระกอบการควรจะเป็นส่วนหน่ึงของแผนธุรกิจหรือไม่ หรือจะเป็นแผนการตลาดเพียง
อยา่งเดียว ใหผู้ป้ระกอบการพิจารณาจาํนวนของเน้ือหาว่าครอบคลุมส่วนอ่ืนของแผนธุรกิจหรือไม่ 

เช่น ส่วนของการเงินของแผนธุรกิจจะประกอบดว้ยงบดุล งบกาํไรขาดทุน สาํหรับแผนการตลาด
แบบเตม็รูปแบบ (Stand – Alone) จะมีการสรุปเน้ือหาเหล่าน้ีไวด้ว้ย (Laura, 2001) ผูป้ระกอบการ
สามารถพิจารณาจดัทาํแผนการตลาดท่ีเป็นแผนการตลาดแบบเตม็รูปแบบ หรือแผนการตลาดท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนธุรกิจ โดยการวิเคราะห์จากเน้ือหาการตลาด และองคป์ระกอบท่ีมีบางส่วนแยก
ใหเ้ห็นความแตกต่างของแผนการตลาดทั้งสอง เพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  8.2  ลกัษณะแผนการตลาด 

 

เนือ้หาแผนการตลาด เต็มรูปแบบ ส่วนหน่ึงของของ
แผนธุรกจิ 

1.ตารางของเน้ือหา มี ไม่มี 

2.บทสรุปผูบ้ริหาร มี ไม่มี 

3.รายละเอียด บริษทั พนัธกิจโครงสร้างการมุ่งเนน้ มี ไม่มี 

4.การวิเคราะห์สถานการณ์ มี ไม่มี 

4.1 การวิเคราะห์ของ บริษทั มี อาจมี 

4.2 การวิเคราะห์ สินคา้หรือบริการ มี อาจมี 

4.3 การวิเคราะห์การแข่งขนั  มี อาจมี 

4.4 การวิเคราะห์ลูกคา้   มี อาจมี 

5 การวิเคราะห์การตลาด มี มี 

5.1 การตลาดและลูกคา้เป้าหมาย มี มี 

5.2 เปรียบเทียบการแข่งขนั มี มี 

5.3 วตัถุประสงคท์างการตลาด มี มี 

5.4 กลยทุธ์การตลาดโดยรวม (แผนการขาย) มี มี 

5.4.1 กลยทุธ์ผลิตภณัฑแ์ละคาํอธิบาย มี มี 

5.4.2 กลยทุธ์การกาํหนดราคา มี มี 

5.4.3 กลยทุธ์โปรโมชัน่ มี มี 

5.4.4 สถานท่ี / การกระจาย มี มี 

5.4.5 แผนฉุกเฉิน (ปฏิกิริยาคู่แข่ง) มี มี 

5.4.6    แผนการเติบโต มี มี 

6 ขอ้มูลทางการเงินและการประมาณการกาํไร มี ไม่มี 

7 แผนการดาํเนินงานหรือกาํหนดเวลา มี มี 

8 การประเมินผลและการควบคุม มี ไม่มี 

9 ภาคผนวก มี ไม่มี 
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8.11  สรุป 

 แผนการตลาดเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเร่ิมตน้กิจการ แมจ้ะเป็นแผนการตลาดในการ
เร่ิมต้นกิจการ แต่แผนการตลาดจะยงัไม่ได้จบแค่การเร่ิมตน้เท่านั้น แผนการตลาดเป็นขอ้มูล
พื้นฐานสาํหรับแผนธุรกิจและมีขั้นตอนรายละเอียดในส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการจะทาํ การสร้าง
แผนการตลาดจาํเป็นตอ้งใชก้ารวิจยัการตลาด วิธีการสํารวจกลุ่มเป้าหมาย การพยากรณ์ยอดขาย 
การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างของผลิตภณัฑ ์การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบนั และเคร่ืองมือท่ี
นกัการตลาดใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทาง
การจดัจาํหน่าย รวมถึงการเขียนแผนการตลาด แต่ในทางปฏิบติันั้นไม่ไดจ้าํกดัให้อยูใ่นกรอบของ
แผนเสมอไป ธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองมีการปรับเปล่ียนแผนการตลาดอยูเ่สมอ เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีพบในระหว่างการปฏิบติั ส่วนการควบคุมจะสะทอ้นให้เห็นในการ
เปล่ียนแปลงใหม่ในสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัในตลาด ผูป้ระกอบการควรใช้จังหวะในการ
ตัดสินใจเพิ่มยอดขายการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ ออกโปรโมชั่นใหม่เป็นประจํา เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ต่อไป แผนการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ การยา้ยเขา้สู่ตลาดใหม่ และการทบทวน
แผนการตลาด จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ในปัจจุบนัและในปีต่อไป 
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 8 

 

 1. แผนการตลาดต่างจากแผนธุรกิจอยา่งไร 
 2. ถา้ผูป้ระกอบการกาํลงัวางแผนท่ีจะเปิดกิจการในชุมชน ผูป้ระกอบการมีวิธีในการหา
ขอ้มูลในการจดัทาํแผนการตลาดอยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 
 3. การวิจยัการตลาดช่วยในการจดัทาํแผนการตลาดอยา่งไร 
 4. แบบสอบถามท่ีใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มูลทาํแผนการตลาด ควรใชค้าํถามปลายเปิดหรือ
ปลายปิดเพราะเหตุใด 

 5. การสาํรวจกลุ่มเป้าหมายต่างจากการสาํรวจโดยแจกแบบสอบถามอยา่งไร 
 6. จงหาวิธีพยากรณ์การขาย 
 7. ผูป้ระกอบการสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งไรบา้ง ดา้น
ไหนท่ีเหมาะกบัธุรกิจขนาดยอ่ม 

 8. ทาํไมจึงตอ้งมีการกาํหนดตลาดเป้าหมายและวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขนัใน
แผนการตลาด 

 9. สินคา้ ราคา การส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจดัจาํหน่าย (4Ps) เก่ียวขอ้งกบั
แผนการตลาดอยา่งไร 

 



 

บทที ่ 9 

การบริหารจัดการธุรกจิขนาดย่อม 

(Small Business Operations Management) 

 

 ในการดาํเนินธุรกิจธุรกิจขนาดยอ่ม ผูป้ระกอบการตอ้งมีการบริหารจดัการในหลายดา้น 

ธุรกิจแต่ละประเภทกต็อ้งอาศยัการบริหารจดัการในแต่ละดา้นท่ีต่างกนั สาํหรับธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมี
แผนกและผูด้าํเนินงานจาํนวนไม่มาก การบริการจดัการผูป้ระกอบการจึงตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเอง
เป็นหลกั เน้ือหาส่วนใหญ่เป็นการบริหารจดัการสินทรัพยข์องกิจการ สินทรัพยข์องกิจการหมายถึง 
ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการเป็นเจา้ของ เป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าทั้งในปัจจุบนัและอาจมีมูลค่าในอนาคต สินทรัพย์
เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสามารถมองเห็นได้ เช่น สินค้า เงินสด เคร่ืองใช้สํานักงาน อุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ส่ิงก่อสร้างและท่ีดิน หรือเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสังเกตเห็นไม่ได ้เช่น สิทธิ
ต่างๆตามกฎหมาย  สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า  ความชํานาญ  และช่ือเสียงของ
ผูป้ระกอบการเอง 
 การดาํเนินกิจการขนาดย่อมของผูป้ระกอบการ ช่ือเสียงของกิจการ ความน่าเช่ือถือของ
ผูป้ระกอบการหรือแมแ้ต่พนักงาน นับว่าเป็นสินทรัพยอ์ย่างหน่ึงเช่นกนั ถา้ส่ิงเหล่าน้ีถูกทาํให้
เสียหาย หรือถูกทาํลาย ความเช่ือมัน่ ความมัน่คงของกิจการก็จะลดน้อยลงเช่นกนั เม่ือธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการสูญเสียความมัง่คง ก็มีสิทธิท่ีจะตอ้งปิดกิจการได ้การลงทุนของผูป้ระกอบการก็เป็น
อนัสูญเปล่า ดงันั้นการจดัการสินทรัพยใ์นทางธุรกิจจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับผูป้ระกอบการ จาํเป็น
ในการทาํใหกิ้จการประสบความสาํเร็จ เพื่อเป็นรูปแบบในการดาํเนินงานของ ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดยอ่มท่ีตอ้งรับผดิชอบบริหารจดัการธุรกิจดว้ยตนเอง 
 

9.1  การบริหารจดัการลูกหนี ้(Accounts Receivable Management) 

 ส่ิงสาํคญัในการเร่ิมตน้กิจการธุรกิจขนาดยอ่มของผูป้ระกอบการ คือ เงินทุน ดว้ยเงินทุน
ท่ีไม่มาก ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีการบริหารจดัการ
ท่ีเหมาะสม เพื่อสภาพคล่องของการดาํเนินกิจการ ลูกคา้ไดรั้บเครดิตจะถูกเรียกว่า ลูกหน้ี ลูกหน้ี จึง
หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูป้ระกอบการจะไดเ้ป็นเจา้ของเม่ือไดรั้บการชาํระเท่านั้น ปัจจุบนัธุรกิจขนาด
ยอ่มค่อนขา้งให้เครดิตกบัลูกคา้เป็นจาํนวนมาก ผูป้ระกอบการสามารถให้เครดิตผ่านทางธนาคาร 
หรือเป็นผูใ้ห้เครดิตโดยตรงกบัลูกคา้ โดยเฉพาะธุรกิจประเภทขายสินคา้ ดงันั้น การบริหารจดัการ
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ลูกหน้ีจึงเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อความมัน่คงของกิจการ เน้ือหาการบริหารจดัการลูกหน้ีประกอบดว้ย 
ขอ้ดีและขอ้เสียของการให้เครดิตกบัลูกคา้ นโยบายการจดัการลูกหน้ี และการใชลู้กหน้ีเป็นแหล่ง
ของเงินทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 9.1.1 ขอ้ดีและขอ้เสียของการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ (Pros and Cons) 

  การให้เครดิตกบัลูกคา้นบัเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดประเภทหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการ
จาํหน่ายสินคา้หรือบริการ การให้เครดิตสามารถสร้างรายไดแ้ละปริมาณการขายเพ่ิมมากกว่าการ
ขายโดยทัว่ไป การใหเ้ครดิตกบัลูกคา้รายหน่ึงจะทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าในคร้ังถดัไป และมีแนวโนม้ท่ี
จะซ้ือในจาํนวนเพ่ิมข้ึนตามปริมาณเครดิตท่ีลูกคา้แต่ละรายได้รับ ดังนั้นการให้เครดิตจะช่วย
ผูป้ระกอบการลดค่าใชจ่้ายดา้นการขาย เพราะการซ้ือซํ้ าของลูกคา้เดิมมีตน้ทุนดา้นการขายตํ่ากว่า
ตน้ทุนการหาลูกคา้ใหม่ในการดาํเนินการ 
  ในทางกลบักนัเม่ือผูป้ระกอบการมีการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ จึงหมายถึง การอนุญาต
ให้ลูกคา้จ่ายเงินไดล่้าชา้เช่นกนั การไดรั้บเงินชา้จะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ผูป้ระกอบการ
ควรพิจารณาถึงปัญหาสามขอ้ ก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะพิจารณาตดัสินใจอนุมติัหรือขยายวงเงิน
เครดิตใหก้บัลูกคา้แต่ละราย 
  ปัญหาขอ้แรก คือ การให้เครดิตจะทาํให้ผูป้ระกอบการไดรั้บเงินล่าชา้ โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดย่อมท่ีมีเงินหมุนเวียนไม่มาก ผูป้ระกอบการจะตอ้งรักษาสภาพคล่องของเงินสดให้อยู่
ในระดบัท่ีไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการ การไดรั้บเงินสดล่าชา้จะทาํใหเ้กิดปัญหาต่อจาํนวน
ของสินค้าท่ีมีอยู่ ส่งผลกระทบต่อสายป่านทางการดําเนินกิจการ  และเป็นสาเหตุท่ีทําให้
ผูป้ระกอบการพบกบัปัญหาขอ้ท่ีสอง 
  ปัญหาขอ้ท่ีสอง คือ ผูป้ระกอบการจะตอ้งพบกบัหน้ีเสีย (Missing Cash) แมว้่า
ผูป้ระกอบการจะมีวิธีจดัการท่ีดีเพียงใดในการป้องกนัไม่ให้เกิดการพลาดชาํระหน้ีก็ตาม หากเกิด
หน้ีเสียในการดําเนินธุรกิจ สถานการณ์ท่ีผู ้ประกอบการจะต้องเจอต่อไป  คือ  การกู้ยืม  ท่ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งพบกบัตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึน และการเสียเวลากบัการจดัการเร่ืองเงินกู้
และดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่าย 
  ปัญหาขอ้ท่ีสาม คือ เม่ือผูป้ระกอบการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้และพบกบัลูกคา้ท่ีไม่จ่าย
หน้ี แมว้า่ผูป้ระกอบการจะมีการตรวจสอบอยา่งระมดัระวงั การเตือน มีความพยายามตามเก็บอยา่ง
เต็มท่ีแลว้ก็ตาม ลูกหน้ีบางรายจะไม่ชาํระ ดว้ยเหตุผลท่ีหลากหลาย เช่น การขาดความสามารถใน
การจ่าย การไม่มีเงิน การมีจริยธรรมท่ีไม่เพียงพอในการดาํเนินธุรกิจ ไปจนถึงการมีเจตนาโกงอยา่ง
เปิดเผย เป็นตน้ ทาํให้ธุรกิจของผูป้ระกอบการเสียหาย และทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางเครือข่าย
ธุรกิจข้ึนมาได ้
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 9.1.2  นโยบายการจดัการลูกหน้ี (Managing Policies) 

  เน่ืองจากการให้เครดิตกบัลูกคา้เป็นกลยุทธ์ดา้นการขาย ในการเพิ่มยอดขายและ
ราย และยงัสามารถลดตน้ทุนการดาํเนินงานในการหาลูกคา้ใหม่ มีค่าดาํเนินการนอ้ยกว่าดอกเบ้ีย
เงินกูใ้นการลงทุนหาลูกคา้รายใหม่ แต่การให้เครดิตก็มาควบคู่กบัหน้ีเสียท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

ผลตอบแทนท่ีไดเ้พิ่มข้ึนจากการให้เครดิตลูกคา้หักลบจาํนวนเงินรวมของลูกหน้ีท่ีไม่สามารถเก็บ
เงินได ้จึงจะถือวา่ เป็นผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนจากการใหเ้ครดิตของกิจการ ดงันั้นผลตอบแทนของกิจการ
ในการปล่อยเครดิตจึงข้ึนอยู่กับจาํนวนลูกหน้ีท่ีสามารถเก็บเงินได้ เม่ือพิจารณาผลตอบแทน 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งกาํหนดวิธีควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารลูกหน้ี โดยการกาํหนดนโยบาย
และรายละเอียดวิธีการปฏิบติัในการให้เครดิต และการขยายวงเงินเครดิตของลูกคา้แต่ละราย เพื่อ
การได้รับผลตอบแทนในการดาํเนินกิจการ ตรงตามเป้าหมายในการบริหารลูกหน้ี เพื่อทาํให้
จาํนวนหน้ีเสียนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และการมีมาตรฐานในการดาํเนินงาน 

  วิธีการทาํใหเ้กิดจาํนวนหน้ีเสียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูป้ระกอบการตอ้งมีความระมดัระวงั
ในการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้แต่ละราย พิจารณาใหเ้ครดิตเฉพาะรายท่ีเห็นว่ามีความสามารถในการจ่าย 
โดยผูป้ระกอบการควรมีกลยทุธ์ในการใหเ้ครดิตตามนโยบายการบริหารจดัการลูกหน้ี 9 ขอ้ท่ีควร
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

  9.1.2.1 จดัทาํรายการความน่าเช่ือถือของลูกคา้แต่ละราย ก่อนพิจารณาใหเ้ครดิต 

  9.1.2.2 จดัเกบ็หลกัฐานในการใหเ้ครดิตแต่ละคร้ังเสมอ 
  9.1.2.3 กาํหนดใหมี้ส่วนลดเงินสด เม่ือจ่ายลูกหน้ีเงินสดตรงตามกาํหนด 

  9.1.2.4 กาํหนดใหมี้ค่าปรับในการจ่ายเงินสดล่าชา้ หรือมีการคิดดอกเบ้ีย 
  9.1.2.5 ลงบนัทึกลูกหน้ีท่ีมีการผดิการชาํระหน้ีแต่ละราย 
  9.1.2.6 มีการเตือนการชาํระหน้ี ดว้ยจดหมายหรือโทรศพัท์สําหรับลูกหน้ีท่ีมี
การผดิชาํระ 
  9.1.2.7 ไม่ปล่อยเครดิตใหก้บัลูกหน้ีท่ีผดิชาํระ 
  9.1.2.8 มีการปรับหรือยดึสินทรัพยท่ี์ค ํ้าประกนัสาํหรับลูกหน้ีท่ีไม่ชาํระ 
  9.1.2.9 เก็บรักษาหลกัฐานการให้เครดิต หลกัฐานการชาํระหน้ีและหลกัฐาน
อ่ืนๆไวใ้หค้รบและปลอดภยัเสมอ 
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 9.1.3 การใชลู้กหน้ีเป็นแหล่งของเงินทุน (Using Accounts Receivable As a Source of 

Financing) 

  ผูป้ระกอบการสามารถขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนหรือธนาคาร จากหน้ีสินของ
ลูกหน้ีท่ีมี ถา้ผูป้ระกอบการมีการกาํหนดใช้นโยบายการบริหารจดัการลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพ การ
บริหารจดัการลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพสูงจะทาํให้ไดรั้บวงเงินจาํนวนมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรใช้
การบริหารจดัการลูกหน้ีเพื่อใหไ้ดรั้บความน่าเช่ือถือต่อแหล่งเงินทุน  

  ผูป้ระกอบการสามารถใช้แนวทางในการจดัการบริหารลูกหน้ี เพื่อเสนอให้กบั
แหล่งเงินทุนไดส้องแนวทางดังน้ี แนวทางแรก ผูป้ระกอบการสามารถนําลูกหน้ีไปคํ้ าประกัน 

(Pledging) ส่ิงท่ีตอ้งการได ้เพิ่มเติมจากการกูป้กติ การอนุมติัจะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของแหล่ง
เงินทุนและข้ึนอยูก่บัเปอร์เซ็นตก์ารจ่ายเงินของลูกหน้ีบนหลกัประกนัของกิจการ รวมถึงจาํนวนหน้ี
ของลูกหน้ีและระยะเวลาในการจดัเกบ็กบัลูกหน้ี แนวทางท่ีสอง ผูป้ระกอบการสามารถขายลูกหน้ี
ของกิจการให้กบัตวัแทน (Factoring) ท่ีเป็นแหล่งเงินทุน ตวัแทนอาจจะจ่ายให้ผูป้ระกอบการ 75 

ถึง 80 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนหน้ีทั้งหมด ตวัแทนเหล่าน้ีจะทาํหนา้ท่ีดาํเนินการจดัการกบัหน้ีสิน 

ความแตกต่างระหว่างจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีเก็บไดจ้ริงและจาํนวนหน้ีสิน คือความแตกต่างระหว่าง
ราคาทุนกบัราคาขาย ท่ีจะเป็นกาํไรของตวัแทนแหล่งเงินทุนเหล่านั้น  

  วิธีการการคํ้าประกนัลูกหน้ี จะมีตน้ทุนนอ้ยกวา่วิธีการขายหน้ีใหก้บัตวัแทนแหล่ง
เงินทุน เม่ือผูป้ระกอบการใชว้ิธีการคํ้าประกนัลูกหน้ี ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการอนุมติั
เงินไดง่้ายกว่าและไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีดีกว่า แต่ผูป้ระกอบการยงัตอ้งระมดัระวงัจาํนวนหน้ีท่ีจะ
เรียกเก็บจากลูกคา้ ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไดท้ั้งหมด ในขณะท่ีถา้ผูป้ระกอบการใช้
วิธีการขายหน้ีให้กบัตวัแทน ผูป้ระกอบการอาจจะไดรั้บเงิน จาํนวนหน่ึงทนัที แต่ผูป้ระกอบการ
ตอ้งยอมรับกบัส่วนต่างของราคาดงักล่าว บริษทัเงินทุนยอ่มสนันิษฐานวา่หน้ีสินของผูป้ระกอบการ
มีความเส่ียง และถา้ตวัแทนแหล่งเงินทุนไม่สามารถเก็บเงินได ้ก็จะไม่เพียงพอต่อการทาํกาํไร ทาํ
ใหต้วัแทนแหล่งเงินทุนจะมีการต่อรองสาํหรับลูกหน้ีบางรายท่ีมีความเส่ียงสูง 
 

9.2  การบริหารจดัการสินค้า (Managing Inventory) 

 การบริหารจดัการอีกดา้นหน่ึงท่ีมีความสาํคญักบัธุรกิจขนาดย่อม คือ การบริหารจดัการ
สินคา้ สินคา้เป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจทุกประเภท สินคา้จึงตอ้งมีการบริหารจดัการสาํหรับ
ธุรกิจประเภทขายสินคา้และการบริการ โดยเฉพาะธุรกิจประเภทการผลิตสินคา้ การขายส่งสินคา้ 
และการขายปลีกสินคา้ ผูป้ระกอบการ ผูข้ายส่ง และผูข้ายปลีกควรทราบหลกัการการบริหารจดัการ
สินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ แม้แต่กิจการท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับสินค้าโดยตรง เช่น ธุรกิจการ
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ให้บริการ เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย อู่รถยนต์ ร้านรับซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ก็ยงั
จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการสินคา้ เพื่อการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจประเภทใดก็ตอ้งการการบริหารจดัการสินคา้ ผูป้ระกอบการควรมีหลกัการบริหารจดัการ
สินคา้ดงัน้ี 

 9.2.1 จํานวนสินค้าท่ีผูป้ระกอบการมีและจํานวนสินค้าท่ีลูกค้าต้องการไม่เท่ากัน
ตลอดเวลา 
 9.2.2 เม่ือใดก็ตามท่ีผูป้ระกอบการมีสินคา้มากกว่าความตอ้งการของลูกคา้ จะส่งผล
โดยตรงกบัเงินสดของผูป้ระกอบการท่ีลงทุนไปกบัการจดัเก็บสินคา้ ถา้ลูกคา้ไม่มีความตอ้งการท่ี
จะซ้ือสินคา้เหล่านั้น สินคา้เหล่านั้นจะไม่สร้างผลกาํไรหรือแมก้ระทัง่เปล่ียนเป็นเงินสดกลบัมา
ใหก้บัธุรกิจได ้

 

9.3  ระดบัสินค้าทีเ่หมาะสม (The Appropriate Level of Inventory) 

 การบริหารจดัการสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การควบคุมระดบัสินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสม จาํนวนสินคา้ท่ีเก็บไวใ้นโกดงัสินคา้มีผลต่อจาํนวนสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการจะสั่งซ้ือไป
แต่ละคร้ัง ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงระดบัสินคา้ท่ีเหมาะสมในโกดงัสินคา้ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 9.3.1 ราคาของสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือ 
 9.3.2 ตน้ทุนของการเกบ็รักษาสินคา้ 
 9.3.3 รายไดท่ี้สูญเสียไปจากการขายสินคา้ไม่ได ้

 9.3.4 ระยะเวลาในการสัง่สินคา้หลงัจากสัง่ซ้ือสินคา้ไป 

 ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการจดัการระดบัสินคา้ท่ีเหมาะสม (Optimum Stocking Level) โดยมี
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แหล่งท่ีตั้งของร้านคา้และประเภทของธุรกิจของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีประเภท รานขายส่งหรือร้านขายปลีกสินคา้ การเลือกแหล่งท่ีตั้งกิจการบริเวณใน
เมืองหรือในชุมชน เพื่อความสะดวกต่อการเขา้ถึงของลูกคา้และผูจ้ดัส่งสินคา้ และยงัเป็นแหล่งท่ีตั้ง
ท่ีจะทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถทาํการจดัซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก ธุรกิจท่ีอยู่ห่างไกลแหล่งชุมชน
นอกจากจะเขา้ถึงผูผ้ลิตยากแล้ว ผูป้ระกอบการยงัต้องมีการจัดเก็บสินคา้ไวจ้าํนวนมาก เพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอ ตวัอย่างเช่น ร้านผลิตทาํเฟอร์นิเจอร์ ท่ีตอ้งใช้
ไมเ้น้ือแข็งอย่างดีในการทาํโต๊ะทาํงาน ไมเ้หล่าน้ีมีขายในบางพื้นท่ีเท่านั้น และมีผูข้ายไม่ก่ีราย
เท่านั้น ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มท่ีอยูห่่างไกลจึงตอ้งซ้ือไมเ้น้ือแขง็จาํนวนมากในการซ้ือแต่ละคร้ัง 
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เพื่อเก็บไวใ้นโกดงัสินคา้ และทยอยใชจ้นหมด เป็นสาเหตุให้ผูป้ระกอบการขนาดย่อมตอ้งมีการ
พิจารณาถึงการจดัการดา้นระดบัสินคา้ใหเ้หมาะสม  

 รายละเอียดท่ีผูป้ระกอบการควรพิจารณาก่อนการสั่งจาํนวนสินคา้ในแต่ละคร้ัง เพื่อให้มี
โกดงัสินคา้ท่ีเพียงพอต่อยอดขายท่ีมีอยู่ ผูป้ระกอบการตอ้งสั่งสินคา้มาเก็บไวใ้นระดบัท่ีเหมาะสม 

หลกัการของวิธีน้ีเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งตน้ทุนในการจดัเกบ็สินคา้และตน้ทุนในการสัง่สินคา้
แต่ละคร้ัง โดยท่ีตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ หมายถึง ผลรวมของค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ รวมกบั
ค่าใชจ่้ายในการเกบ็สินคา้ และค่าสินคา้ แสดงไดด้งัตารางท่ี 9.1 

 

ตารางท่ี  9.1  ตน้ทุนในการจดัเกบ็สินคา้และการสัง่ซ้ือสินคา้ 
 

ต้นทุนในการจัดเกบ็สินค้า ต้นทุนในการส่ังซ้ือสินค้า 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุนดา้นอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือสินคา้ 
ค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาความปลอดภยั และการ
ดูแลรักษาสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายดา้นการหาผูข้ายท่ีเหมาะสม 

ค่าสร้างหรือเช่าหอ้งเกบ็ของหรือโกดงัสินคา้ ค่าใชจ่้ายดา้นการรับสินคา้ 
ค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยั และภาษีสินคา้ ระยะเวลาการจดัส่ง 
สินคา้ท่ีเสียหายระหวา่งจดัเกบ็ ค่าใชจ่้ายการติดตามการจดัส่ง 
ค่าใชจ่้ายในระบบการจดัการจาํนวนสินคา้ใน
โกดงั 

ค่าใชจ่้ายการเกบ็ขอ้มูลการขาย 

ท่ีมา (Rieva, 1998) 

 

 ถ้าต้นทุนค่าจัดเก็บสินค้า เ ป็นปัจจัย เ ดียวในการกําหนดจํานวนสินค้าในโกดัง 
ผูป้ระกอบการจะทราบไดท้นัทีเลยว่า ผูป้ระกอบการตอ้งทาํการจดัซ้ือสินคา้จาํนวนนอ้ยท่ีสุดในแต่
ละคร้ัง แต่ในอีกทางหน่ึง ถา้ใชร้าคาการสั่งซ้ือสินคา้เป็นเกณฑก์ารพิจารณาเท่านั้น ผูป้ระกอบการ
จะสัง่ซ้ือสินคา้จาํนวนมากท่ีสุดในแต่ละคร้ังท่ีคาดว่าจะขายได ้ในความเป็นจริง ผูป้ระกอบการตอ้ง
พิจารณาทั้งสองกรณีพร้อมกนั ทั้งตน้ทุนค่าจดัเกบ็สินคา้และราคาการสัง่ซ้ือสินคา้ ผูป้ระกอบการจึง
ตอ้งพิจารณาถึงระดบัการสั่งสินคา้ท่ีเหมาะสม ในการกาํหนดปริมาณของสินคา้ท่ีทาํให้ตน้ทุนการ
สัง่ซ้ือและจดัเกบ็สินคา้ตํ่าท่ีสุด 
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 การคาํนวณปริมานการสั่งซ้ือสินคา้สามารถใชส้มการเพื่อหาความเหมาะสมของปริมาณ
สินคา้ในการจดัเก็บสินคา้และปริมาณท่ีเหมาะสมในการสั่งสินคา้ได ้เพื่อใชร่้วมกบัการวิเคราะห์
เก่ียวกบัยอดขาย ราคาการสั่งซ้ือ และตน้ทุนค่าจดัเก็บสินคา้ เพื่อคาํนวณผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบั
ปริมาณการสัง่ซ้ือ และจาํนวนการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดงัรูปท่ี 9.1 

 

 
รูปท่ี  9.1  ระดบัการสัง่สินคา้ท่ีเหมาะสม 

 

9.4  ช่วงเวลาการส่ังซ้ือสินค้า(Scheduling Ordering Inventory)  

 เม่ือผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสม การบริหารจดัการ
ต่อมาท่ีผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งทราบ คือ เม่ือไหร่จึงควรมีการสั่งซ้ือ ซ่ึงธุรกิจบางประเภทเวลา
การสั่งซ้ือสาํคญัมากกว่าปริมาณการสั่งซ้ือเสียอีก สมการทางคณิตศาสตร์สามารถบอกให้ทราบถึง
ปริมาณการสั่งซ้ือว่ามีจาํนวนมากเท่าไหร่ได ้แต่ไม่สามารถบอกไดถึ้งช่วงเวลาท่ีควรจะมีการสั่งซ้ือ 
ดงันั้น ผูป้ระกอบการสามารถพิจารณา ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการสั่งซ้ือจากอตัราการขายและ
ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือและรับสินคา้ใหม่ 

ค่าใชจ่้ายรวม 

ค่าจดัเกบ็สินคา้ 

ค่าใชจ่้ายการสั่งซ้ือ 

ปริมาณการสั่งสินคา้ 

ตน้ทุน 

จุดสั่งสินคา้  

ค่าใชจ่้ายขั้นตํ่า 
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 ช่วงเวลาการสัง่ซ้ือท่ีดีท่ีสุดเก่ียวขอ้งกบัระดบัสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสั่งซ้ือ เรียกว่า 
ช่วงการสั่งสินคา้ใหม่ (Reorder Point) เป็นช่วงเวลาท่ีผูป้ระกอบการสั่งจาํนวนสินคา้ภายใตต้น้ทุน
การเก็บรักษาสินค้าท่ีเหลืออยู่น้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตามภายใต้การสั่งซ้ือสินค้าในช่วงเวลาน้ี
ผูป้ระกอบการควรพิจารณารายละเอียดต่อไปน้ี 

 9.4.1 รายไดท่ี้จะสูญเสียไปเน่ืองจากการไม่มีสินคา้ขาย 
 9.4.2 จาํนวนสินคา้ท่ีขายไดต่้อวนั 

 9.4.3 จาํนวนวนัท่ีตอ้งรอรับสินคา้ 
 ถา้กระบวนการทาํงานแต่ละขั้นตอนสมบูรณ์แบบ ผูป้ระกอบการจะไดรั้บสินคา้ใหม่
ทนัทีเม่ือขายสินคา้ช้ินสุดทา้ยไป แต่การดาํเนินธุรกิจในความเป็นจริงนั้น มีองคป์ระกอบหลายอยา่ง
ท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถทาํแต่ละขั้นตอนไดส้มบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาในการนาํส่ง
สินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ปริมาณการขายไม่คงท่ี ความตอ้งการซ้ือท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ได ้ซ่ึงบางคร้ังความตอ้งการสินคา้มีมากกว่าปริมาณสินคา้ แต่บางคร้ังปริมาณความตอ้งการสินคา้
กลบัมีไม่ถึงคร่ึงของปริมาณสินคา้ท่ีมีอยูใ่นโกดงัสินคา้ 
 ถา้ผูป้ระกอบการทราบถึงปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ และทิศทางการเปล่ียนแปลง 
ผูป้ระกอบการจะสามารถประมาณความตอ้งการของสินคา้ในตลาด และกาํหนดปริมาณสินคา้ใน
การจดัเก็บ ประมาณจาํนวนการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ช่วงเวลาการสั่งสินคา้และการรอรับสินคา้
คร้ังใหม่ได ้ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งรู้ระดบัสินคา้ท่ีนอ้ยท่ีสุดตอ้งจดัเก็บก่อนการสั่งสินคา้ การ
สั่งสินคา้ลกัษณะน้ีจะทาํให้ผูป้ระกอบการมัน่ใจไดว้่า สินคา้ของผูป้ระกอบการจะไม่หมดไปก่อน
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ียงัมีอยู่ และในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการก็จะไม่มีสินคา้ในคลงัสินคา้
จาํนวนมากเกินความจาํเป็นอีกดว้ย 
 ในทางปฏิบติัโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม ผูป้ระกอบการแทบจะไม่มีขอ้มูลทางสถิติ
สาํหรับช่วยในการวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ไม่ว่าในเมืองหรือแหล่งชุมชน ผูป้ระกอบการ
จะใชป้ระสบการณ์ในการจดัการจาํนวนสินคา้ ถา้ผูป้ระกอบการขายสินคา้ท่ีมีราคาไม่สูงมาก การ
จดัเกบ็สินคา้จาํนวนมากจะผลกระทบต่อความคล่องตวัทางการเงินนอ้ยกว่าผลท่ีเกิดข้ึนจากการขาด
แคลนสินคา้ แต่สาํหรับสินคา้ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง เช่น รถยนต ์รถแทรกเตอร์ เคร่ืองยนต ์การจดัเก็บ
สินคา้จาํนวนมากจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยเหตุผลน้ี ธุรกิจขนาดยอ่ม
ส่วนใหญ่จึงระมดัระวงัในเร่ืองการกาํหนดเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ พยายามรักษาปริมาณสินคา้ให้
อยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั (Safety Stock) เพื่อลดความเส่ียงในการขาย กรณีท่ีปริมาณความตอ้งการซ้ือ
มีมากกวา่ปริมาณการจดัเกบ็สินคา้ หรือเหตุขดัขอ้งในการจดัส่งสินคา้ล่าชา้ 
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 เม่ือผูป้ระกอบการได้ดําเนินกิจการไประยะเวลาหน่ึงแล้ว ผูป้ระกอบการสามารถ
ประมาณการสั่งซ้ือสินคา้ใหม่ในแต่ละคร้ังได ้จากการทราบอายุการใชง้านของสินคา้ การทราบ
ช่วงเวลาการกลบัมาซ้ือสินคา้ใหม่เพื่อทดแทนสินคา้เก่าของลูกคา้แต่ละราย ทาํให้ผูป้ระกอบการ
สามารถกาํหนดช่วงเวลาในการติดต่อลูกคา้แต่ละราย เพื่อเสนอสินคา้ใหม่ทดแทนสินคา้เก่า ทาํให้
ผูป้ระกอบการทราบวงรอบความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ และใชร่้วมในการกาํหนดปริมาณสินคา้
ใน การจดัเกบ็ไดเ้ช่นกนั (Gwen, 2000) 

 

9.5  ระบบการผลติแบบทนัเวลาพอด ี(Just In Time) 

 ธุรกิจขนาดย่อมมีตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้ท่ีมากกว่าตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้ค่อนขา้งมาก 

ไม่ว่าจะเป็นจาํนวนเงินท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ สถานท่ีจดัเก็บสินคา้ ระบบการจดัการคลงัสินคา้ การ
รักษาความปลอดภยั ธุรกิจขนาดยอ่มจึงควรสัง่ซ้ือสินคา้ใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นแต่ละคร้ัง 
ในขณะท่ีสินคา้ตอ้งมีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ระบบการจดัการสินคา้ดีท่ีสุดท่ีเป็นไปได้
สาํหรับผูป้ระกอบการ คือ การไม่ตอ้งมีสินคา้จดัเก็บเลย และสามารถสั่งซ้ือและไดรั้บสินคา้ทนัตาม
ปริมาณท่ีลูกคา้สัง่ซ้ืออีกดว้ย 
 ขั้นตอนการจดัการปริมาณสินคา้ลกัษณะน้ีเรียกว่า ระบบการสั่งสินคา้ตามคาํสั่ง (Pull 

Through System) ขั้นตอนน้ีเร่ิมตน้จากการขาย โดยใหลู้กคา้เป็นผูส้ัง่ซ้ือสินคา้ ซ่ึงเปรียบเสมือนการ
สั่งผลิต แต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะทาํตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ วตัถุดิบต่างๆจะถูกผลิต
ข้ึนตามใบสั่งซ้ือของลูกคา้แต่ละราย กระบวนการซ้ือแบบตามคาํสั่งน้ีถูกพฒันาต่อเน่ืองจนเกิดเป็น
กระบวนการจดัการสินคา้แบบทนัที ระบบการจดัการสินคา้ลกัษณะน้ีพยายามลดระดบัปริมาณการ
จดัเกบ็สินคา้ ใหมี้จาํนวนนอ้ยท่ีสุด โดยมีแนวทางการดาํเนินงานดงัน้ี 

 9.5.1 สัง่สินคา้เม่ือสินคา้เดิมไดถู้กขายไปแลว้ 
 9.5.2 ผลิตสินคา้ใหมี้จาํนวนท่ีนอ้ยท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีเป็นไปได ้

 9.5.3 การขนส่งผลิตภณัฑไ์ปยงัลูกคา้ทนัทีท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 แนวทางการจดัการสินคา้มี 3 ปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ด คือ 
วตัถุดิบ กระบวนการในการทาํงาน และ สินคา้ท่ีเสร็จสมบูรณ์ ปัจจยัทั้ง 3 น้ีควรมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด
เท่าท่ีเป็นไปได้ท่ี เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  ตัวอย่างท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างดีสําหรับ
กระบวนการผลิต แบบทนัเวลาพอดี คือ ธุรกิจเดลล์คอมพิวเตอร์(Dell) ธุรกิจขนาดย่อมทัว่ไป
สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการน้ีได้ เช่น ร้านจาํหน่ายคอมพิวเตอร์ในชุมชนร้านหน่ึง มีการ
ประยุกตใ์ชร้ะบบการผลิตแบบทาํเวลาพอดีเขา้กบัระบบการขาย โดยผูป้ระกอบการร้านจะลงมือ
ประกอบคอมพิวเตอร์เม่ือลูกคา้สั่งเท่านั้น ผูป้ระกอบการใชเ้งินทุนในการเร่ิมตน้ธุรกิจไม่มาก และ
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ใชง้บประมาณในจดัเก็บสินคา้ไม่มากเช่นกนั เม่ือประกอบคอมพิวเตอร์เสร็จ ทางร้านใชร้ะบบการ
จดัส่งโดยการร่วมมือกบับริษทัจดัส่งสินคา้ เพื่อความมัน่ใจเก่ียวกบัระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้ จะ
เห็นได้ว่าขั้นตอนการผลิต การประกอบ การทดสอบ และส่งสินคา้โดยแผนกการขนส่ง เป็น
ขั้นตอนท่ีดาํเนินการโดยใชห้ลกัการระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี ทาํใหไ้ม่มีสินคา้ในการจดัเก็บ
มาก ลดค่าใชจ่้ายดา้นสินคา้ดา้นภาษี ลดการมีหน้ีเสียจากสินคา้ท่ีจาํหน่ายไม่ได ้แต่กิจการมีกาํไร
จากการดาํเนินธุรกิจ และสามารถเติบโตไดด้ว้ยระบบการจดัการท่ีเป็นขั้นตอน (Mike, 2005) 

 การท่ีผูป้ระกอบการนาํระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีมาใช ้จาํเป็นตอ้งการมีการร่วมมือ
กบัผูผ้ลิตวตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายสินคา้ท่ีดี ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงแหล่งท่ีตั้งกิจการ ขั้นตอน
การดาํเนินการ ระบบการจดัการ ระบบการขนส่งสินคา้ ขั้นตอนทุกขั้นตอนตอ้งดาํเนินการอย่าง
ระมดัระวงั และตรงตามเวลาท่ีกาํหนดความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวในแต่ล่ะขั้นตอน สามารถ
ส่งผลให้ตอ้งยติุกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ และสูญเสียยอดการจาํหน่ายสินคา้นั้นทนัที เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงในลกัษณะน้ี ธุรกิจส่วนใหญ่จึงมกันาํเอาระบบการจดัการแบบทนัเวลาพอดี มา
ประยกุตใ์ช ้เพื่อหาแนวทางท่ีดีสุด ของการจดัการ ท่ีมีระดบัความปลอดภยัในคลงัสินคา้ 
 

9.6  การควบคุมปริมาณสินค้า(Inventory Control) 

 นอกเหนือจากการควบคุมระบบสินคา้แลว้ ผูป้ระกอบการยงัมีระบบการควบคุมปริมาณ
สินคา้อีกสามแบบท่ีจะช่วยควบคุมปริมาณสินคา้และเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจขนาดยอ่ม คือ การ
ควบคุมสินคา้แบบส้ินงวด และ การควบคุมสินคา้แบบต่อเน่ือง โดยระบบการควบคุมเหล่าน้ีถูก
นาํมาใชช่้วยควบคุมระดบัจาํนวนสินคา้และตน้ทุนค่าจดัเกบ็สินคา้ใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมได ้

 การควบคุมสินคา้แบบส้ินงวด (Periodic Inventory) เป็นกระบวนการการนบัสินคา้ตาม
แผนการจัดการท่ีมีอยู่ โดยมีการกาํหนดช่วงเวลาของการนับจาํนวนสินคา้ เช่น ทุก 1 ปี 

ผูป้ระกอบการอาจจะมีการดาํเนินการ 2 คร้ังต่อปี ทุก 3 เดือน เดือนละคร้ัง หรือดาํเนินการทุก
สปัดาห์ ข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นของประเภทสินคา้และธุรกิจ แมว้า่สินคา้นั้นเป็นเพียงสินคา้ชัว่คราวท่ี
จดัเก็บเพียงไม่ก่ีเดือน ผูป้ระกอบการสามารถใชว้ิธีการจดัการสุ่มตรวจสินคา้ชัว่คราวเหล่าน้ีได ้ใน
ขั้นตอนการควบคุมสินคา้แบบส้ินงวดเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก ค่าใชจ่้ายสูงและใชเ้วลามาก แต่ก็
เป็นการรัดกุมท่ีมีการตรวจสอบจาํนวนสินคา้เป็นประจาํเสมอ และเพื่อเป็นหลกัฐานสําหรับบาง
กิจการท่ีอาจถูกเรียกตรวจจากหน่วยงานทางการคา้กเ็ป็นได ้

 การควบคุมสินคา้แบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory) เป็นการควบคุมโดยอาศยัการ
บนัทึก ท่ีมีระบบติดต่อกบัระบบใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จการขายแต่ละรายการท่ีเกิดข้ึน ระบบ
ควบคุมสินคา้แบบต่อเน่ืองจะมีการบนัทึกจาํนวนสินคา้มูลค่าสินคา้แต่ละรายการท่ีถูกขายไป เพื่อ
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ตรวจสอบกบัจาํนวนและมูลค่าของสินคา้ท่ีมีอยู่ ระบบจดัการสินคา้ต่อเน่ืองช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูล
สินคา้ในปัจจุบนัท่ีแม่นยาํในทนัที ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองปริมาณสินคา้ในการจดัเก็บได ้การจดัการ
สินคา้ลกัษณะน้ี มีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาคือ ค่าใชจ่้ายท่ีสูงสาํหรับการวางระบบการจดัการขณะเร่ิมตน้ 

และค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการระบบ แต่ในปัจจุบนัมีอุปกรณ์และโปรแกรมช่วยท่ีสนบัสนุนระบบน้ี
มากมาย เช่น บาโคด้ เป็นตน้ 

 บาร์โคด้ (Bar Coding) เป็นหน่ึงในอุปกรณ์ช่วยในการจดัการสินคา้สาํหรับธุรกิจขนาด
ยอ่มในปัจจุบนั ระบบจดัการท่ีใชบ้าร์โคด้จะมีความสามารถทาํใหอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่านป้ายติด
ราคาท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละรายการสินคา้ มาตรฐานบาร์โคด้ท่ีใชอ้ยูคื่อ ยพูีซี (Universal 

Product Codes: UPC) บาร์โคด้ทาํหนา้ท่ีเสมือนเคร่ืองรับจ่ายเงินสดอตัโนมติั ระบบน้ีถูกควบคุม
โดยคอมพิวเตอร์ส่วนตวั ดว้ยการสร้างรหัสสาํหรับผลิตภณัฑ ์ (Uniform Code Council: UCC) 

สาํหรับการบนัทึกผลิตภณัฑแ์ต่ละตวั รวมทั้งรหัสการตรวจสอบสาํหรับการอ่านขอ้มูลท่ีผิดพลาด 

สินคา้แต่ละชนิดจะมีบาร์โคด้เป็นเอกลกัษณ์ ผูป้ระกอบการสามารถสร้างบาร์โคด้ส่วนตวั เพื่อการ
ใชง้านภายในกิจการกไ็ด ้ซ่ึงระบบน้ีช่วยลดขั้นตอนการจดัการสินคา้แบบต่อเน่ืองไดม้าก ในการใช้
บาร์โคด้อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงหลกัการดงัน้ี 

 9.6.1 วิธีการสร้างรหสับาร์โคด้ 

 9.6.2 การพิมพบ์าร์โคด้ลงบนรายการสินคา้ 
 9.6.3 การใชเ้คร่ืองสแกนท่ีสามารถอ่านรหสัได ้

 9.6.4 การใชง้านโปรแกรมประยกุตใ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คาํอธิบายเก่ียวกบัรหสัขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกบัรหสั และวิธีการสรุปขอ้มูล สถิติสินคา้แต่ละรายการและเวลาได ้

 การทาํธุรกิจในปัจจุบนัผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งหาปัจจยัท่ีจาํเป็นมาช่วยลดภาระงาน 

การใชบ้าร์โคด้ในธุรกิจขนาดยอ่มจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ การใชง้านร่วมกบัโปรแกรมการจดัการ
บาร์โคด้และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะทาํให้ผูป้ระกอบการลดขั้นตอนและค่าใชจ่้ายการจดัการระบบ
ตรวจสอบจาํนวนสินคา้ไดม้าก 

 ระบบพีโอเอส (Point of Sale: POS) เป็นระบบท่ีใชบ้าร์โคด้ประยุกตใ์ชง้านร่วมกบั
อุปกรณ์เสริมและโปรแกรมสาํเร็จรูป ระบบ พีโอเอส จะส่งขอ้มูลการเขา้ออกของรายการสินคา้เขา้
ไปในระบบบญัชี ตวัอย่างของระบบ พีโอเอสท่ีเห็นไดท้ัว่ไป เช่น การใชเ้คร่ืองสแกนสินคา้เม่ือ
ชาํระค่าสินคา้ในซุปเปอร์มาร์เกต หรือเคร่ืองจะบนัทึกการรับและการจ่ายเงินสดอตัโนมติัใน
ร้านอาหาร ในระบบพีโอเอสการขายสินคา้ทุกรายการจะถูกส่งไปจดัการในระบบบญัชี และทาํการ
บนัทึกในระบบบญัชีทนัที ผูป้ระกอบการสามารถอ่านการสรุปผล รายการบนัทึกรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน
และรายการสินคา้ท่ีลดลงในช่วงเวลาต่างๆไดท้นัที 
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 ปัจจุบันระบบพีโอเอส มีราคาไม่สูงเกินไปสําหรับธุรกิจขนาดย่อม ผูป้ระกอบการ
สามารถซ้ือโปรแกรมสาํเร็จท่ีมีลิขสิทธ์ิในตวัอยา่งสมบูรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์การชาํระเงินสด เคร่ือง
สแกนบตัรเครดิต เคร่ืองสแกนบาร์โคด้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองเตือน ท่ีจดัเป็นชุดดว้ยราคาท่ี
ไม่สูงมาก อีกทั้งยงัมีผูป้ระกอบการท่ีพฒันาระบบ พีโอเอสให้เป็นทางเลือกอีกจาํนวนมาก ซ่ึง
สามารถช่วยจดัการรายการสินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการขนาดยอ่มทั้งหลายได ้

 

9.7  การจดัการสินทรัพย์ด้านการดาํเนินงาน (Operating Asset Management) 

 สินทรัพยใ์นการดาํเนินธุรกิจมีสองประเภทคือ สินคา้ (Inventory) และ สินทรัพยด์า้นการ
ดาํเนินงาน (Operating Assets) วิธีการจดัการสินคา้มีหลายวิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อมควรเลือกใช้วิธีการท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด เน่ืองจากสาเหตุหลกัด้านงบประมาณของ
กิจการ สาํหรับการดาํเนินธุรกิจประเภทบริการ เช่น ธุรกิจการขนส่ง การซ่อมบาํรุงรักษา การเกษตร 
ทาํฟาร์ม ก็จาํเป็นตอ้งมีการจดัการสินทรัพยด์า้นการดาํเนินงาน เน่ืองจากงานบริการจาํเป็นตอ้งมี
สินทรัพยด์า้นการดาํเนินงานจาํนวนมาก เช่น ท่ีดิน ตึก อาคาร การก่อสร้าง และเคร่ืองจกัร ซ่ึงมูลค่า
ของกิจการจะถูกพิจารณาจากมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่าน้ีเสมอ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการดูแล
และตรวจสอบสินทรัพยด์า้นการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 การเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจขนาดย่อม มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ผูป้ระกอบการตอ้งลงทุนจะมี
มูลค่ามากกวา่ท่ีผูป้ระกอบการคาดการณ์ไวเ้สมอ เช่น การทาํฟาร์มปศุสัตวข์อง ผูป้ระกอบการอาจมี
ท่ีดินเป็นของตวัเอง โดยเร่ิม ตน้ลงทุนด้วยการทาํร้ัว สินทรัพยด์้านการดาํเนินงานท่ีใช้เป็นร้ัว
ประกอบดว้ยเส้นลวด 4 เส้น ใชเ้ป็นร้ัว ยึดติดกบัเสาคอนกรีต ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง ค่าใชจ่้ายใน
การร้ือออกเพื่อขยายบริเวณ การต่อเติมเพิ่ม การซ่อมแซม การเปล่ียนใหม่ตามสภาพ เพื่อความ
ปลอดภัยค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีเป็นค่าใช้จ่ายด้านการดาํเนินงานท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาอย่าง
รอบคอบ 

 นอกจากน้ีผูป้ระกอบการตอ้งให้ความสําคญัถึงสินทรัพยด์า้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ 
เช่น กิจการด้านการผลิต สินทรัพยท่ี์สําคญัสําหรับกิจการ คือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์เคร่ืองมือ ซ่ึง
เคร่ืองจกัรท่ีมีความสาํคญัมากกว่าสินคา้เสียอีก หรืออุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับภตัตาคาร เช่น เตาอบ
ท่ีมีความสาํคญัมากกว่าอาหารในจาน ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการจดัการ สินทรัพยด์า้นการ
ดาํเนินงานท่ีเป็นสินทรัพยท่ี์สาํคญัอยา่งรอบคอบ 

 ตวัอย่างเช่น เคอติส (Curtis Graf) ผูรั้บเหมารายหน่ึงท่ีตกใจเป็นอย่างมาก เม่ือมาถึง
บริเวณหน้างานในเช้าวนัหน่ึง และพบว่าอุปกรณ์การก่อสร้างมูลค่าแสนดอลลาร์ถูกขโมยเพียง
ขา้มคืน การทาํงานตอ้งหยดุชะงกั ค่าใชจ่้ายมีแนวโนม้ท่ีจะบานปลาย รวมถึงคนงานท่ีกาํลงัสับสน
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ยืนอยู่กระจดักระจาย เคอติส ยงัตอ้งพบกบัสถานการณ์ท่ีแย่ลงกว่าเดิม เม่ือมีขโมยขบัรถแบคโฮ 
(Backhoe) ออกไปในเวลากลางวนัอีกคร้ัง เคอติสรู้สึกเสียดายกบัเงินจาํนวน 3,000 ดอลลาร์ ท่ีจา้ง
พนกังานรักษาความปลอดภยั เคอติสไดแ้จง้ความ และใชก้ระบวนการทางกฎหมายในการตามหา
ส่ิงท่ีถูกขโมยไป อย่างไรก็ตามจากสถิติอุปกรณ์การก่อสร้างท่ีถูกขโมยในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี
ไดรั้บคืน มีไม่ถึงร้อยละ 15  
 บริษทัประกนัมีการเสนอใหค้วามช่วยเหลือเพียงบางส่วนและมีการชาํระเงินล่าชา้ ทาํให้
ตอ้งเปล่ียนรูปแบบการทาํงาน ดว้ยการเช่าอุปกรณ์มาทาํงานในระยะเวลาหน่ึง จนในท่ีสุดเม่ือไดรั้บ
ชาํระเงินจากบริษทัประกันภยัครบ ซ่ึงใช้เวลาเกือบหน่ึงปีหลงัจากท่ีถูกขโมย เคอติสจึงเร่ิมซ้ือ
อุปกรณ์ทาํงานใหม่มาทดแทน ทาํใหร้อดพน้จากการปิดการได ้หลงัจากนั้นเคอติสไดว้างระบบการ
จดัการสินทรัพยด์า้นการดาํเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอนมีการเกบ็ขอ้มูลและสามารถตรวจสอบในเวลา
ต่างๆได ้

 

9.8  การจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ และเคร่ืองมือการดําเนินงาน (Property and 

Equipment Management) 

 การจดัการสินทรัพยด์า้นการดาํเนินงานท่ีมีความสําคญัต่อผูป้ระกอบการขนาดย่อมอีก
ด้านหน่ึงคือ วิธีการรักษาสภาพของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น ท่ีดิน อาคาร โรงงาน และ
เคร่ืองจกัร ท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละกิจการ ถา้กิจการเป็นกิจการประเภทขายส่งสินคา้ หรือการ
ขายปลีก การจดัการเร่ืองสินทรัพย ์เคร่ืองจกัร และโรงงาน เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัไม่มากต่อ
ความสาํเร็จของธุรกิจเม่ือเทียบกบัยอดขาย แต่ถา้เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการผลิต การเกษตร 
การทาํฟาร์มเล้ียงสัตว ์ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีมูลค่าการลงทุนและตน้ทุนท่ีสูงไม่ว่าจะเป็น ท่ีดิน ส่ิงปลูก
สร้าง  และเคร่ืองจักร  การได้มาและการรักษาสภาพของสินทรัพย์ให้มีการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการประสบผลสําเร็จของกิจการดงันั้น เม่ือผูป้ระกอบการ
ควรมีการจดัการดา้นสินทรัพยโ์ดยพิจารณาถึงตน้ทุน 4 ดา้น คือ ตน้ทุนการไดม้า ตน้ทุนการ
ครอบครอง ตน้ทุนการจดัการและตน้ทุนการโยกยา้ยหรือจาํหน่ายออก 

 ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาในอนัดบัแรกคือ การตดัสินใจท่ีจะลงทุน การตดัสินใจ
ลงทุนในการดาํเนินธุรกิจแต่ละคร้ังเป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อการประสบผลสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจ
หน่ึงๆการตัดสินใจท่ีถูกต้องจะเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจและสินทรัพย์ของผูป้ระกอบการได้ การ
ตดัสินใจท่ีไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลเสียตามมา โดยเฉพาะธุรกิจดา้นการผลิต ยิ่งไปกว่านั้นอาจ
ทาํให้การลงทุนของผูป้ระกอบการคร้ังน้ีไม่ประสบผลสาํเร็จ การจดัการดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละ
เคร่ืองมือการดาํเนินงานจึงเป็นกระบวนการท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจในการลงทุนท่ีดี และการ
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ตดัสินใจในการเพิ่มตน้ทุนสินทรัพยใ์นการดาํเนินธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูป้ระกอบการควรพิจารณา
ตน้ทุนทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ใหล้ะเอียดรอบคอบ ดงัน้ี 

 ตน้ทุนการไดม้า (Cost of Acquisition) หมายถึง ตน้ทุนท่ีผูป้ระกอบการตอ้งใชใ้นการ
เร่ิมตน้ลงทุนแต่ละคร้ัง เร่ิมตั้งแต่งบประมาณในการซ้ือสินทรัพย ์การเตรียมเงินทุนไวส้าํหรับการ
เพิ่มสินทรัพย ์เช่น ตน้ทุนดา้นการเงิน ตน้ทุนดา้นบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ ตน้ทุนดา้นความรู้ ตน้ทุน
ดา้นเวลา ผูป้ระกอบการตอ้งมีการกาํหนดรายละเอียดของสินทรัพย ์รายละเอียดการกาํหนดราคาซ้ือ 
การขนส่งสินคา้ การประกนัภยัระหว่างขนส่งสินคา้ การติดตั้ง การทดสอบ และดอกเบ้ียเงินทุน
กูย้มื เป็นตน้ ในการตดัสินใจเพิ่มตน้ทุนสินทรัพยใ์นแต่ละคร้ังจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั ผูป้ระกอบการตอ้ง
พิจารณาตน้ทุนการไดม้าอยา่งละเอียด ใหค้รบถว้นเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 ตน้ทุนการครอบครอง (Cost of Owning) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนขณะผูป้ระกอบการ
ครอบครองสินทรัพย ์เช่น ดอกเบ้ียกูย้ืม ค่าใชจ่้ายการประกนัภยัสินทรัพย ์ภาษีสินทรัพย ์มูลค่าของ
พื้นท่ีท่ีสินทรัพยต์ั้งอยู่ ตน้ทุนการเก็บขอ้มูลและการรักษา และดูแลความปลอดภยัของสินทรัพย ์
เป็นตน้ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บกาํไรจากตน้ทุนดา้นอ่ืน 

 ตน้ทุนการจดัการ (Cost of Operating) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการดาํเนินการ
ในสินทรัพย ์เช่น แรงงานการปฏิบติัการ การดูแลรักษา การจ่ายค่าตอบแทน และการฝึกอบรม
ผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ ตน้ทุนการจดัการเป็นตน้ทุนท่ีผูป้ระกอบการสามารถควบคุมได ้

 ตน้ทุนการจาํหน่ายออก (Cost of Disposition) หมายถึง ตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีจาํเป็น
สาํหรับการจดัการสินทรัพยท่ี์ไม่จาํเป็น เป็นตน้ทุนท่ีผูป้ระกอบการมกัไม่พิจารณาถึง การจาํหน่าย
ออกตอ้งดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม การแยกช้ินส่วน การขนส่ง
กระบวนการทาํลาย เช่น การควบคุมเก่ียวกบัสารพิษ สารปรอท สารตะกัว่ การควบคุมเคร่ืองยนต์
เก่ียวกบักระแสไฟฟ้าและหมอ้แปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆท่ีประกอบดว้ยโลหะท่ีเป็นอนัตราย
จาํนวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์ (Amanda, 2002) 

 ดงันั้นในการจดัการทรัพยสิ์นดา้นการดาํเนินการ ผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงค่าใชจ่้าย
ดา้นต่างๆในการดาํเนินการอยา่งละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่เร่ิมตน้ ระหว่างการดาํเนินกิจการ และการ
ยกเลิกการดาํเนินกิจการเพื่อให้การดาํเนินการ หรือลงทุนดา้นการดาํเนินการในกิจกรรมหน่ึงๆ
เกิดผลประโยชน์ใหก้บักิจการมากท่ีสุด 

 9.8.1 การเช่าหรือการซ้ือ (Rent or Buy) 

  ในการเร่ิมดาํเนินธุรกิจขนาดย่อม ขอ้จาํกดัเร่ืองหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพบคือ 
เงินทุน สินทรัพยก์ารดาํเนินงานบางอยา่งผูป้ระกอบการสามารถซ้ือได ้แต่ก็มีสินทรัพยบ์างอยา่งท่ี
จาํเป็นต่อการดาํเนินงานและไม่สามารถซ้ือไดด้ว้ยขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ เช่น อสังหาริมทรัพย ์
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รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ เม่ือกิจการจาํเป็นตอ้งใชสิ้นทรัพยเ์หล่าน้ี ทางเลือกหน่ึงท่ีเป็นไปไดก้็คือ 
การเช่า 
  การเช่าสินทรัพยมี์ขอ้ดีหลายประการ ประการแรกคือ การเช่าใชต้น้ทุนน้อย ไม่
รบกวนต่องบประมาณการลงทุนของกิจการ ไม่เหมือนการซ้ือสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชง้บประมาณดา้น
การลงทุนจาํนวนมาก ประการท่ีสอง การเช่าไม่ตอ้งมีขั้นตอนการดาํเนินงาน เอกสารหรือหลกัฐาน
จาํนวนมากเหมือนการซ้ือสินทรัพยไ์วใ้นครอบครอง เช่น การซ้ือท่ีดิน การซ้ือเคร่ืองจกัร ประการท่ี
สาม การเช่าเป็นการป้องกันต้นทุนการครอบครอง ค่าซ่อมแซมท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น 

ผูป้ระกอบการเช่ารถบรรทุกเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน วนัหน่ึงรถบรรทุกเกิดไดรั้บความเสียหาย 
ผูป้ระกอบการสามารถเช่ารถบรรทุกคนัใหม่มาใชง้านทดแทนรถบรรทุกท่ีเสียหายไดท้นัที ประการ
ท่ีส่ี การเช่าเป็นวิธีการหลีกเล่ียงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีเหนือความคาดหมายได ้

เช่น ถา้เกิดภาวการณ์ขาดทุนของกิจการ ทาํใหกิ้จการไม่มีกาํไร อาจเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกถดถอย 
ผูป้ระกอบการสามารถนําส่ิงท่ีเช่ากลบัคืนให้เจา้ของ โดยไม่ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนสินทรัพย์
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิธีการหลีกเล่ียงตน้ทุนดา้นการดาํเนินการและกระบวนการการจาํหน่าย
ออกของผูป้ระกอบการ 
  การตัดสินใจเช่าสินทรัพยแ์ทนการซ้ือสินทรัพย  ์ผูป้ระกอบควรตัดสินใจโดย
พิจารณาองคป์ระกอบดา้นการจดัการร่วมดว้ย การไหลเวียนกระแสเงินสดในอนาคต (Future Cash 

Flow) และควรทาํการวิเคราะห์ก่อนท่ีจะมีการสัง่ซ้ือสินคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้ ทางดา้นการจดัการ การเช่า
มีข้อดีมากกว่าการซ้ือสองประการ ประการแรก การเช่าจะทําให้ทราบงบประมาณท่ีมีการ
กาํหนดเวลาท่ีแน่นอน และ ประการท่ีสองการเช่าทาํให้สามารถวางแผนไดอ้ย่างชดัเจน ไม่ว่าจะ
เป็นการวางแผนดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการดาํเนินงาน ในขณะท่ีกิจการเกิดภาวะขาดทุน ผูป้ระกอบการ
สามารถคืนสินทรัพยท่ี์เช่า เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการขาดแคลนเงินสดในอนาคต  

  อยา่งไรกต็ามการเช่าสินทรัพยมี์ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาดงัน้ี ประการแรก 

ผูป้ระกอบการไม่ไดอ้ยู่ในสถานะเป็นเจา้ของสินทรัพยน์ั้น มูลค่าของการเช่าสินทรัพยไ์ม่สามารถ
แสดงในงบดุลของกิจการ ทาํใหกิ้จการขาดความน่าเช่ือถือดา้นสินทรัพย ์เม่ือไม่มีสินทรัพยท่ี์มัน่คง 
ผูป้ระกอบการก็ไม่สามารถทาํเร่ืองกูย้มืเงินลงทุนไดเ้ม่ือจาํเป็น ประการท่ีสอง การเช่าทาํใหกิ้จการ
ตอ้งจ่ายเงินค่าเช่าเป็นประจาํ แต่ถา้ผูป้ระกอบการมีสินทรัพยน์ั้น ผูป้ระกอบการสามารถนาํเงินสด
จาํนวนนั้นไปใช้ในการดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนได ้เช่นการดาํเนินการกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการ
พฒันาบุคลากรใหดี้ข้ึน ประการท่ีสาม ค่าใชจ่้ายในการเช่าสินทรัพย ์ซ่ึงจะมีค่ามากกว่าค่าใชจ่้ายใน
การเป็นเจา้ของสินทรัพยเ์สมอ  
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  การเป็นเจา้ของสินทรัพย ์ผูป้ระกอบการจะตอ้งรับผิดชอบความเส่ียงท่ีจะขาดทุน 

ความลา้สมยั การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและกระบวนการกาํจดัส่ิงของท่ีส้ินเปลือง ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นความเส่ียง เจา้ของสินทรัพยต์อ้งยอมรับในตน้ทุนท่ีสูง สาํหรับผูป้ระกอบการขนาดยอ่มการเช่า
จึงเป็นทางเลือกในการป้องกนัความเส่ียงท่ีดีในบางสินทรัพยม์ากกวา่การซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

 9.8.2 สญัญาเช่า (Leases) 

  สัญญาเช่าในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึง กระดาษท่ีมีขอ้ตกลงกนัดา้นการเช่า สัญญาเช่า
รวมถึง กระบวนการและวิธีการในการเช่าสินทรัพย์ต่างๆ สัญญาเช่าจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
เหมาะสมกบัธุรกิจขนาดยอ่ม สัญญาเช่าเป็นรายละเอียดขอ้ตกลงการเช่าท่ีระบุ ระยะเวลาในการเช่า 
และเง่ือนไขการชาํระเงินค่าเช่า โดยสัญญาเช่าอาจเป็นสัญญาระยะสั้นเพียงไม่ก่ีวนั หรือเป็นสัญญา
เช่าระยะยาวท่ีเป็นสิบปีหรือมากกว่านั้น สัญญาเช่ามีความยืดหยุ่นข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดและวิธีการ
จดัการสินทรัพยท่ี์เช่าระหวา่งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า ดงันั้นผูเ้ช่าอาจตกลงท่ีจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการ
บาํรุงรักษา การประกนัภยั และภาษีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออีกทางเลือกหน่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ี
อาจเป็นหนา้ท่ีของผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บผดิชอบ สญัญาเช่าจึงถือไดว้า่เป็นจุดก่ึงกลางระหวา่งการเช่าและ
การเป็นเจา้ของสินทรัพย ์
  สญัญาเช่าพื้นฐานมีสองประเภท คือ สญัญาเช่าดาํเนินงาน (Operating Leases) และ
สัญญาเช่าท่ีเป็นทุน (Capital Leases) สัญญาเช่าทั้งสองประเภทมีหลกัการท่ีแตกต่างกนัดา้นวิธีการ
จาํหน่ายสินทรัพย ์ณ จุดส้ินสุดของระยะเวลาสญัญาเช่า 
  9.8.2.1 สัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating Leases) มีลกัษณะการใหเ้ช่าสินทรัพย์
หน่ึงๆเพื่อดํา เนินงานเป็นหลัก  ในสัญญาเช่าดํา เนินงานเ ม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาเช่า 
ผูป้ระกอบการสามารถคืนสินทรัพยใ์ห้ผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูป้ระกอบการสามารถซ้ือสินทรัพยท่ี์มีอยู่
นั้นตามมูลค่าตลาดในปัจจุบนัหรือในราคาท่ีตกลงกนัได ้ซ่ึงการจดัการสินทรัพยด์า้นอ่ืนไม่ว่าจะ
เป็น การประกนั การดูแลรักษา สินทรัพยจ์ะ ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงการเจรจาระหว่างผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่า 
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถเป็นฝ่ายรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาและการดาํเนินงานได ้

  9.8.2.2 สัญญาเช่าท่ีเป็นทุน (Capital Leases) มีหลักเช่นเดียวกับการซ้ือ
สินทรัพยแ์บบผ่อนส่ง เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เช่านั้นจะตกเป็นสินทรัพย์
ของผูเ้ช่าทนัที โดยไม่ตอ้งทาํสัญญาซ้ือขาย ขอ้ตกลง หรือชาํระเงินเพิ่มเติมใดๆ โดยผูเ้ช่าจ่ายเงิน
ตามจาํนวนท่ีระบุในสัญญาเช่าในแต่ละงวด การพิจารณาเลือกว่ารูปแบบการเช่าควรเป็นสัญญาเช่า
ท่ีเป็นทุนหรือจะเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ผูป้ระกอบการควรพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์จะส่งใหก้บัผู ้
เช่า โดยสัญญาเช่าท่ีเป็นทุน วนัส่งมอบสินคา้หรือชาํระงวดสุดทา้ยนั้น ราคาสินทรัพยข์องสัญญา
เช่าท่ีเป็นทุนควรมีมูลค่าตํ่ากวา่ราคาตลาดเสมอ 
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 การท่ีผูป้ระกอบการจะลงทุนในสินทรัพยห์น่ึง ผูป้ระกอบการสามารถเลือกตดัสินใจซ้ือ
หรือเช่าโดยพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละดา้น ผูป้ระกอบการสามารถสร้างประโยชน์จาก
การเช่าได ้ผูป้ระกอบการสามารถจดัการค่าใชจ่้ายได ้กระบวนการเจรจาต่อรองในการเช่ามีความ
ซบัซอ้นและมีตน้ทุนค่าดาํเนินการนอ้ยกว่าการซ้ือ การเปล่ียนสินทรัพยท่ี์การเช่าทาํไดง่้ายกว่าการ
ซ้ือสินทรัพย ์อย่างไรก็ตามการเช่าก็มีส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาให้รอบคอบคือ มีค่าใชจ่้าย
มากกว่าการซ้ือ และสินทรัพยท่ี์เช่ามกัจะมีขอ้จาํกดัจาํนวนมากเก่ียวกบัวิธีการ เช่น การใช ้การดูแล
รักษาและกาํจดัท้ิง สัญญาเช่าจึงมีไวเ้พื่อวตัถุประสงค ์ป้องกนัสินทรัพยข์องเจา้ของจากการความ
เสียหายหรือสูญเสียจากผูเ้ช่า ดว้ยความละเลยหรือจงใจก็ตาม ขอ้จาํกดัในการเช่าโดยทัว่ไปจึงเป็น
ขอ้ห้ามในปรับเปล่ียน ดดัแปลง เคล่ือนยา้ย การให้เช่าต่อ ดงันั้น สาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม สามารถ
ใชป้ระโยชน์ในการเช่าไดม้าก 

 

9.9  สรุป 

 ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการหลายด้าน เ น่ืองจาก
โครงสร้างของกิจการท่ีมีรูปแบบขนาดยอ่ม มีแผนกและผูด้าํเนินงานท่ีไม่มาก ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดยอ่มจึงตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเองเป็นหลกั ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการบริหารจดัการดว้ยตนเอง 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอ่ม ท่ีตอ้งอาศยัหลกัการการบริหารจดัการสินทรัพยข์องกิจการ การบริหาร
จดัการดา้นเงินทุน การบริหารเครดิต การบริหารจดัการสินคา้ สินคา้ รวมถึงรูปแบบการบริหาร
จัดการด้านเงินทุน ท่ีการเช่าก็เป็นทางเลือกให้กับผูป้ระกอบการได้เช่นกัน ผูป้ระกอบการจึง
จาํเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัการบริหารจดัการสินคา้ เพื่อความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการในอนาคต 
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 9 

 

 1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในการบริหารจดัการธุรกิจขนาดยอ่มดา้นใดบา้ง 
 2. อธิบายถึงขอ้ดีขอ้เสียของการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้และวิธีจดัการกบัขอ้เสียเหล่านั้น 

 3. ธุรกิจขนาดยอ่มประเภทใดท่ีตอ้งการการบริหารจดัการสินคา้เป็นพิเศษ เพราะเหตุใด 

 4. จงหาวิธีการกาํหนดระดบัสินคา้ท่ีเหมาะสมและการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสม 

 5. รูปแบบการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจขนาดยอ่มคืออะไร 
 6. ทาํไมธุรกิจขนาดยอ่มตอ้งมีการจดัการสินทรัพยด์า้นการดาํเนินงาน 

 7. ธุรกิจขนาดย่อมควรมีการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์และเคร่ืองมือดาํเนินงาน
อยา่งไร 
 8. การเช่าและการซ้ือสินทรัพยข์องกิจการมีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยอยา่งไร 
 9. จงยกตวัอยา่งการบริการและการจดัการธุรกิจขนาดยอ่มในชุมชน ท่ีประสบผลสาํเร็จ 
 

 



 

 

 

บทที ่ 10 

การประสบความสําเร็จในธุรกจิขนาดย่อม 

(Achieving Success in the Small Business) 

 

10.1  วงจรชีวติธุรกจิขนาดย่อม (Small Business Life Cycle) 

 ธุรกิจขนาดย่อมมีวงจรชีวิตคล้ายกับสินค้าหรือบริการ มีข้อแตกต่างท่ีรูปแบบและ
ระยะเวลาของแต่ละช่วงวงจรชีวิต วงจรชีวิตธุรกิจขนาดย่อมพฒันาจาก ขั้นตอนการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ขั้นตอนการจดัจาํหน่าย เม่ือกิจการอยูใ่นตลาดระยะเวลาหน่ึง กิจการเร่ิมเขา้สู่ระยะอ่ิมตวั
หรือการเจริญเติบโตสูงสุด จากนั้นกิจการจะไดรั้บค่านิยมลดลง จนอาจจะตอ้งถอนตวัออกจาก
ตลาด แต่ละช่วงวงจรชีวิตของธุรกิจขนาดยอ่มมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ
และประเภทผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท่ี์มีวงจรชีวิตยาว หรือผลิตภณัฑล์อกเลียนแบบไดย้าก จะทาํให้
วงจรชีวิตของธุรกิจนั้ นยาวไปด้วย  ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีมีวงจรชีวิตสั้ น  หรือผลิตภัณฑ์
ลอกเลียนแบบไดง่้าย จะทาํใหว้งจรชีวิตธุรกิจสั้นตามไปดว้ย ผูป้ระกอบการท่ีมีความเขา้ใจและรู้จกั
ธรรมชาติการดาํเนินกิจการไม่วา่จะเป็นในช่วงการเจริญเติบโต การอ่ิมตวั และการจากไปของธุรกิจ 
จะทาํใหส้ามารถบริหารวงจรชีวิตธุรกิจขนาดยอ่มในแต่ละช่วงเวลาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้

 การเขา้ใจวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ในแต่ละช่วงจะทาํให้ผูป้ระกอบการทราบถึง แนว
ทางการผลิตสินคา้หรือบริการ ช่วงเวลาท่ีตอ้งปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ หรือออกผลิตภณัฑ์รูปแบบ
ใหม่ วงจรชีวิตธุรกิจขนาดย่อมจึงข้ึนอยู่กบัแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์การเขา้ใจวงจรชีวิต
ธุรกิจจึงเป็นการลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจในแต่ละช่วง เม่ือวงจรชีวิตสินคา้หรือบริการชนิด
หน่ึงหมดไป ธุรกิจก็ยงัสามารถทาํกาํไรจากสินคา้หรือบริการอ่ืนแทน และสามารถดาํเนินธุรกิจใน
ตลาดต่อไปได ้ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีประสบความลม้เหลวส่วนหน่ึงเป็นเพราะผูป้ระกอบการไม่มีการ
วางแผนผลิตสินคา้หรือบริการประเภทอ่ืนไว ้เม่ือสินคา้หรือบริการหลกัพน้ช่วงระยะการยอมรับ
ของตลาด ทาํให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถผลิตสินคา้อ่ืนไดท้นั ในขณะท่ีกิจการท่ีมีการวางแผนใน
ตวัสินคา้หรือบริการ จะทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถเตรียมแผนการในการจดัการดา้นการตลาด 

การนาํสินคา้หรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภณัฑไ์ด ้
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 มาร์ค (Mark, 1997) กล่าวว่า วงจรชีวิตของธุรกิจขนาดยอ่มข้ึนอยูก่บัประเภทของกิจการ 
ท่ีทาํใหช่้วงวงจรชีวิตธุรกิจแต่ละประเภทมีระยะเวลาแตกต่างกนั แต่มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือ 1) มี
หลายช่วงวงจรชีวิต 2) มีวิธีการดาํเนินการในแต่ละช่วงวงจรท่ีแตกต่างกนั และ 3) มีระดบัความ
เส่ียงในแต่ละช่วงวงจรธุรกิจท่ีต่างกนั  

 ธุรกิจขนาดย่อมมีวงจรชีวิต 5 ระยะ คือ ระยะการเร่ิมตน้ ระยะการดาํรงอยู่ ระยะการ
ประสบความสาํเร็จ ระยะการเจริญเติบโตสูงสุด และระยะการออกจากธุรกิจขนาดยอ่ม โดยในแต่
ละระยะมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 10.1.1 ระยะการเร่ิมตน้ (Emergence) 

  การเร่ิมตน้ทางธุรกิจสามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกสถานการณ์ อยา่งท่ีกล่าวถึงในเน้ือหา
เร่ือง ความคิดริเร่ิมในการประกอบธุรกิจ เช่น การสนทนาระหว่างเพื่อนท่ีมีความตอ้งการทาํธุรกิจ
ในช่วงปิดภาคเรียน  แต่ละคนย่อมมีการนําเสนอโอกาสทางธุรกิจท่ีต่างกันออกไป  ตาม
ประสบการณ์ท่ีตนไดรั้บ เป็นตน้ ผูป้ระกอบการบางรายใชเ้วลาในระยะการเร่ิมตน้นอ้ย แต่บางราย
ใช้เวลาท่ีมากกว่าขั้นตอนการดําเนินธุรกิจจริง การเร่ิมต้นธุรกิจเป็นความท้าทายส่ิงแรกท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งเจอ ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีไดก้ล่าวถึงในเน้ือหาบทก่อนหน้าน้ี 

เพื่อหาความคิดริเร่ิมในการดาํเนินกิจการ และเปล่ียนจากความคิดเป็นการกระทาํได ้อยา่งท่ีทราบว่า
มีคนจาํนวนมากท่ีตอ้งการเป็นผูป้ระกอบการ แต่มีเพียงไม่ก่ีรายท่ีไดเ้ปิดกิจการเป็นของตวัเอง จาก
งานของไฮเดะในปี ค.ศ. 2002 พบว่ามีเพียงร้อยละ 7 ของกลุ่มคนท่ีตอ้งเป็นผูป้ระกอบการเท่านั้นท่ี
ไดเ้ร่ิมเขา้สู่ระยะการเร่ิมตน้ (Heidi et al., 2002) ดงันั้น การเร่ิมตน้จึงเป็นระยะท่ีมีความสาํคญัเป็น
อยา่งยิง่ในการดาํเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบการควรศึกษาวิธีการเร่ิมดาํเนินธุรกิจจากเน้ือหาก่อนหนา้เพื่อ
กา้วเขา้สู่ระยะการเร่ิมตน้ของธุรกิจขนาดยอ่ม 

 10.1.2 ระยะการดาํรงอยู ่(Existence) 

  เม่ือผูป้ระกอบการเร่ิมเปิดดาํเนินกิจการ เป้าหมายลาํดบัต่อไปของผูป้ระกอบการ
คือ การดาํเนินกิจการต่อ หรือการทาํให้กิจการดาํรงอยู่ได ้การดาํรงอยู่ของธุรกิจข้ึนอยู่กบัรูปแบบ
การดาํเนินงานท่ีผูป้ระกอบการสร้างข้ึน เพื่อใหธุ้รกิจดาํเนินต่อไปได ้ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการผลิต 

การควบคุมตน้ทุนสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ การจดัส่งสินคา้ และการรับประกนั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ยากท่ีจะทาํไดอ้ยา่งสมบูรณ์ทุกดา้น ขั้นตอนการดาํรงอยู่เป็นตวักาํหนดช่วงวงจรชีวิตของธุรกิจ ว่า
ธุรกิจจะมีการดาํเนินการไดน้านเท่าไร เซฟเฟริร์ด (Shepherd et al., 2000) กล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็น
ตวักาํหนดระยะการดาํรงอยูข่องธุรกิจ ประกอบดว้ย การตลาด การดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินของ
กิจการ การแข่งขนั ขอ้มูล ประสบการณ์ การผลิตและการจดัการ ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงสําคญัท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งเรียนรู้ตลอดเวลา ผูป้ระกอบการจะพบกบัการเปล่ียนแปลงในระยะการดาํเนินอยู่
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ของธุรกิจขนาดย่อมอยู่เสมอ ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ 
จากงานของไฮเดะในปี ค.ศ.2002 พบวา่มีเพียงร้อยละ 4.5 ของธุรกิจขนาดยอ่มระยะเร่ิมตน้เท่านั้นท่ี
ไดเ้ขา้สู่ระยะการดาํรงอยู ่(Heidi et al., 2002) 

  วิธีหน่ึงสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มในระยะดาํรงอยูข่องกิจการ คือ การ
ขอรับความช่วยเหลือจากผูมี้ประสบการณ์ การพฒันาเครือข่ายทางสังคมให้กวา้งขวาง เช่น เพื่อน 

ครอบครัว หน่วยงาน ท่ีปรึกษา ภาครัฐ และองคก์รท่ีพร้อมให้การสนบัสนุนผูป้ระกอบการขนาด
ยอ่ม ดงันั้นการไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุนท่ีดี จะช่วยให้ธุรกิจของผูป้ระกอบการกา้ว
ผา่นระยะดาํรงอยูข่องกิจการ เพื่อเขา้สู่ระยะประสบความสาํเร็จได ้

 10.1.3 ระยะการประสบความสาํเร็จ (Success) 

  โทมสัและโรเบิร์ต (Thomas and Robert, 1982) กล่าวว่า “แปดสิบเปอร์เซ็นตข์อง
ความสาํเร็จมาจากการแสดง การปรากฏใหค้นส่วนมากไดเ้ห็นและจดจาํ” คาํกล่าวน้ีเป็นจริงสาํหรับ
ธุรกิจขนาดยอ่ม ในการเปล่ียนจากระยะการอยูร่อดเป็นระยะการประสบความสาํเร็จ ผูป้ระกอบการ
ตอ้งผา่นอุปสรรคจาํนวนมาก เม่ือกิจการไดด้าํเนินผา่นระยะการดาํรงอยู ่ช่ือเสียงของกิจการเร่ิมเป็น
ท่ีรู้จกัสาํหรับคนในทอ้งถ่ิน กิจการเร่ิมมีผลกาํไร มีการขยายตวั และการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
กิจการมีประสิทธิภาพทางการเงินท่ีคล่องตวั ยอดขายเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
ผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน ผูป้ระกอบการมีการพฒันารูปแบบการกระจายสินคา้ มีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี
กวา้งข้ึน มีรูปแบบการส่งเสริมการคา้ลกัษณะใหม่ มีลูกคา้ประจาํมาก สถานการณ์ท่ีแสดงแนวโนม้
ทางการตลาดท่ีดี แสดงถึงการเขา้สู่ระยะประสบความสาํเร็จของกิจการ  
  เม่ือธุรกิจกา้วเขา้สู่ระยะการประสบความสาํเร็จ ตลาดให้การยอมรับในผลิตภณัฑ ์

ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงข้ึนและเพิ่มในอัตราท่ีมากข้ึน ดังนั้ นในช่วงต้นของระยะประสบ
ความสาํเร็จ ผูป้ระกอบการท่ีบุกเบิกตลาดจะไดรั้บผลประโยชน์จากกาํไรท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากไม่
มีคู่แข่งในตลาด ถือเป็นรางวลัท่ีผูบุ้กเบิกจะไดรั้บ แต่จะมีโอกาสไดไ้ม่นาน เพราะคู่แข่งขนัจะเร่ิม
รับรู้ถึงการทาํกาํไรท่ีมาก และทยอยกนัเขา้มาขอส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ช่วงเวลาท่ีผูแ้ข่งขนั
เขา้มาสู่ตลาดจะเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัอตัราการเจริญเติบโตของความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์อตัราส่วน
การทาํกาํไรต่อการลงทุน และสถานการณ์ตลาดท่ีเอ้ือต่อการเขา้สู่ตลาดของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ เม่ือมี
ผูแ้ข่งขนัมากข้ึนในระยะประสบผลสําเร็จ ผูป้ระกอบการจะตอ้งเปล่ียนรูปแบบวิธีการส่งเสริม
การตลาด เนน้การสร้างความชอบในตราสินคา้ใหม้ากข้ึน (Brand Preferences) การโฆษณาควรเนน้
ไปท่ีลูกคา้ท่ีเจาะจงเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 
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 ในขั้นตอนการประสบผลสําเร็จ กิจการยงัคงมีการเติบโต ผลกาํไรท่ีได้อาจไม่อยู่ใน
รูปแบบของเงินเสมอ อาจอยู่ในรูปของช่ือเสียงของกิจการ การจา้งบุคลากรท่ีเพิ่มข้ึน ระบบการ
ทาํงานท่ีเป็นมาตรฐานข้ึน หรือแมก้ระทั้งการทาํงานท่ีลดลงของตวัผูป้ระกอบการ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิง
ท่ีบ่งบอกถึงผลกาํไรของกิจการท่ีมีมากข้ึน ทาํให้การประกอบกิจการของผูป้ระกอบการทาํไดง่้าย
ข้ึน หรือท่ีผูป้ระกอบการเรียกกาํไรเหล่าน้ีว่า ความยืดหยุน่ ระยะประสบความสาํเร็จในการดาํเนิน
กิจการจึงเป็นจงัหวะสาํคญัของธุรกิจขนาดยอ่มท่ีตอ้งการดาํเนินกิจการต่อ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ี
ควรรักษาไวใ้หน้านท่ีสุด แต่สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการทาํธุรกิจอ่ืน ระยะการประสบผลสาํเร็จ
เป็นโอกาสท่ีจะขายกิจการและวางรากฐานสาํหรับธุรกิจใหม่ในอนาคตได ้

 10.1.4 ระยะการเจริญเติบโตสูงสุด (Maturity) 

  สําหรับธุรกิจขนาดย่อม ระยะการเจริญเติบโตสูงสุดจะต่อจากระยะการประสบ
ผลสาํเร็จของกิจการทนัที ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสามารถสังเกตไดใ้นระยะน้ี เช่น ยอดขายท่ีคงท่ี กาํไร
ท่ีเปล่ียนแปลงไม่มากนกัในช่วงระยะเวลาหน่ึง และการไม่พฒันาของกิจการ ส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึงการ
เขา้สู่การเจริญเติบโตสูงสุดของกิจการ ส่ิงสาํคญัในระยะการเจริญเติบโตสูงสุด คือ ผูป้ระกอบการ
จะมีวิธีการออกจากระยะน้ีอยา่งไร การท่ีกิจการมีคู่แข่งมากข้ึน มีการแข่งขนัท่ีรุนแรง จนเขา้สู่การ
แข่งขนักนัดา้นราคา ทาํใหต้น้ทุนการสร้างลูกคา้ใหม่สูงกว่าตน้ทุนการรักษาฐานลูกคา้เดิมมากเกิน
กวา่หา้เท่า ถือวา่เป็นสญัญาณท่ีบอกวา่ธุรกิจกาํลงัเขา้สู่ระยะการเจริญเติบโตสูงสุด (Mark, 1997) 

  ซิก ซิกลาร์ (ZigZiglar, 1985) กล่าวถึง การเรียนรู้จากนกัจิตวิทยาชาวออสเตรเลีย 
ช่ือโจเซฟ เบรซิช (Joseph Braysich) ถึงส่ีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัสาํหรับการสร้างความพึงพอใจ เพื่อ
รักษาฐานลูกคา้ในขั้นตอนการเจริญเติบโตใหน้านท่ีสุด คือ ความทนัสมยั ความสมํ่าเสมอ ศกัยภาพ
และการใหค้าํปรึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ความทนัสมยั (Recency) การทาํใหลู้กคา้รู้สึกว่าธุรกิจมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ เช่น 

การทาํฐานขอ้มูลลูกคา้ การทาํบตัรสมาชิก การติดต่อกบัลูกคา้ผา่นทางโทรศพัท ์ส่ือสังคมออนไลน์ 
การแจง้ข่าวสารท่ีทนัสมยั หรือกระบวนการท่ีทาํให้ลูกคา้แน่ใจว่าธุรกิจมีปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่
ตลอดเวลา และมีความสามารถตอบสนองในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้ 

  ความสมํ่าเสมอ (Frequency) เป็นกลยทุธ์การกระทาํอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ี
ใชใ้นการทาํการตลาดเชิงรุก การติดต่อกบัลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอไม่ว่าจะ เป็นรายปี รายไตรมาสหรือ
รายเดือน ข้ึนอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และจาํนวนคร้ังท่ีลูกค้าจะต้องซ้ือต่อวงรอบสินค้า 
ผูป้ระกอบการสามารถสร้างความสมํ่าเสมอ โดยการติดต่อจากรายช่ือ ฐานขอ้มูลลูกคา้ ผา่นรูปแบบ
การใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้เช่น โทรศพัท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายธุรกิจ หรือทางส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ เป็นตน้ 
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  ศกัยภาพ (Potency) การติดต่อกบัลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ ขอ้ความท่ีทาํให้ลูกคา้
สามารถจาํผูป้ระกอบการและกิจการได ้เป็นการแสดงถึงศกัยภาพทางการตลาดของกิจการ ขอ้ความ
ท่ีมีศกัยภาพจะเป็นส่วนหน่ึงในการเตือนความจาํของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งเนน้ถึง
ศกัยภาพในการทาํกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เช่น การโฆษณาท่ีมีเน้ือหาตลก ทาํให้ลูกคา้สามารถจาํ
เร่ืองตลกได ้แต่อาจไม่สามารถจาํสาระสาํคญัได ้ศกัยภาพในการส่ือสารกบัลูกคา้จึงเป็นส่ิงจาํเป็น
ในการรักษาฐานลูกคา้ในระยะยาว 
  คาํปรึกษา (Recommendation) การตดัสินใจของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มแต่
ละคร้ัง ควรมีการขอคาํแนะนาํจากบุคคลอ่ืนเสมอ การไดรั้บคาํแนะนาํจากบุคคลอ่ืนเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากสาํหรับกิจการขนาดยอ่ม เช่น ขณะท่ีลูกคา้ใหค้าํแนะนาํหรือกล่าวถึงกิจการ ลูกคา้
จะรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกบักิจการ และเป็นผูเ้ช่ียวชาญในประเภทของธุรกิจนั้น การแนะนาํของ
ลูกคา้นอกจากจะเป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบการแลว้ยงัสามารถช่วยให้ลูกคา้จดจาํกิจการได ้แสดงให้
เห็นถึงการรับรู้ ความเขา้ใจและมีความสนใจของลูกคา้ท่ีมีต่อผูป้ระกอบการและธุรกิจ 
 10.1.5 ระยะการออกจากธุรกิจขนาดยอ่ม (Takeoff) 

  แมจ้ะเป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงกนันอ้ยสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม ระยะการ
ออกจากธุรกิจเป็นเน้ือหาท่ีสาํคญัไม่แพร้ะยะการดาํเนินธุรกิจอ่ืน เม่ือธุรกิจพน้ระยะการอยูร่อดและ
กา้วเขา้สู่ระยะประสบความสาํเร็จ ผูป้ระกอบการบางรายจะออกจากกิจการโดยทนัที ก่อนท่ีกิจการ
จะเขา้สู่ระยะการเจริญเติบโตสูงสุด ผูป้ระกอบการขนาดย่อมควรรอให้พน้ระยะการเติบโตสูงสุด
ก่อนจึงนาํกิจการออกจากตลาด เน่ืองจากธุรกิจขนาดยอ่มมกัมีระยะการเจริญเติบโตสูงสุดท่ีไม่นาน 

จะมีผูแ้ข่งขนัรายอ่ืนเขา้มาในตลาดเป็นจาํนวนมาก การออกจากธุรกิจเกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุหลาย
ประการ อาจเกิดจากการตดัสินใจของผูป้ระกอบการเอง บางสาเหตุก็ไม่สามารถควบคุมได ้สาเหตุ
ท่ีบังคับให้ผู ้ประกอบการต้องออกจากธุรกิจขนาดย่อมด้วยการเลิกกิจการ  เ ป็นเน้ือหาท่ี
ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มควรมีการวางแผนไว ้ซ่ึงจะกล่าวถึงในหวัขอ้การปิดตวัของกิจการ 
 การเข้าใจวงจรชีวิตของธุรกิจ จะทาํให้ผูป้ระกอบการรู้แนวทางการพัฒนากิจการ 
ผูป้ระกอบการสามารถคาดการณ์สถานการณ์โดยรวม ภายใต้ข้อกําหนดบางอย่างได้ ทาํให้
ผูป้ระกอบการทราบถึงขั้นตอนของวงจรชีวิตและสถานะของกิจการท่ีกาํลงัดาํเนินอยูใ่นแต่ละระยะ
ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็นการเตือนท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร ใหผู้ป้ระกอบการทราบถึง
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงวงจรชีวิต ทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดรูปแบบการ
จดัการไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถเลือกกลยทุธ์ท่ีจะเติบโตท่ีเหมาะสมในแต่ละกิจการได ้
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10.2  กลยุทธ์การเจริญเตบิโตของกจิการ (Growth Strategies) 

 ผูป้ระกอบการท่ีมีความเขา้ใจธุรกิจขนาดย่อม จะทราบถึงแนวทางการดาํเนินงานของ
กิจการตั้งแต่เร่ิมตน้กิจการ การวางแผนการเขา้สู่ธุรกิจ ผูป้ระกอบการจะสามารถตดัสินใจไดว้่า 
กิจการควรจะมีกลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างไร เพื่อกาํหนดกลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยรวม 

(Overall Growth Strategy) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะเป็นตวักาํหนด อตัราการ
ขยายตวั และระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ รูปแบบกลยุทธ์การเติบโตท่ีประสบความสาํเร็จมี 4 

รูปแบบ คือ กลยทุธ์ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีการเจริญเติบโตสูง กลยทุธ์ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีศกัยภาพสูง 
กลยทุธ์ธุรกิจขนาดยอ่มแบบดั้งเดิม และกลยทุธ์ธุรกิจขนาดยอ่มนอกเวลา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 10.2.1 กลยทุธ์ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีการเจริญเติบโตสูง (High Growth Small Businesses) 

  กลยทุธ์ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีการเจริญเติบโตสูงเป็นกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการมุ่งเนน้
การเติบโตของกิจการเป็นอนัดบัแรก มีการกาํหนดเป้าหมายอตัราการเติบโตของไวช้ดัเจน เช่น 

อตัราเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 25 ต่อปี ผูป้ระกอบการตอ้งมีความพยายามในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนการเร่ิมตน้ การเจริญเติบโตและระยะการเจริญเติบโตสูงสุด เป้าหมายของผูป้ระกอบการท่ี
ใช้กลยุทธ์น้ีมีจุดมุ่งหมายในการพฒันากิจการเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ดาํเนินการในระดับสูง มี
ผูเ้ช่ียวชาญด้านต่างๆ และสามารถระดมมีแหล่งเงินทุนจากภายนอกได้ กิจการลกัษณะน้ีมีอยู่
ประมาณร้อยละ 5 ของธุรกิจขนาดยอ่มทั้งหมด 

 10.2.2 กลยทุธ์ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีศกัยภาพสูง (High Performing Small Businesses) 

  กลยุทธ์ธุรกิจขนาดย่อมท่ีมีศักยภาพสูงเป็นกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการมุ่งพฒันา
ศกัยภาพของกิจการ ภายใตแ้นวความคิดการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม กิจการเหล่าน้ีจะดาํเนินอยูใ่น
ระยะการประสบความสาํเร็จ โดยกิจการมีการเติบโตในอตัรามากข้ึน ประมานร้อยละ 5 ถึง 15 ต่อปี 

มีการรับพนักงานเพ่ิมข้ึน พนักงานในบริษทัมีการเล่ือนตาํแหน่ง จนถึงระดับท่ีสูงข้ึนจนเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญของกิจการมีความสามารถทาํการสร้างคาํสั่งซ้ือ เพื่อเพิ่มผลกาํไรได ้แผนการ
ดาํเนินงานกิจการเนน้ท่ีเป้าหมายระยะกลางมากกว่าในระยะยาว เนน้การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้กระจาย
สินคา้และบริการใหค้รอบคลุมพื้นท่ี โดยทัว่ไปกิจการลกัษณะน้ีมีอยูป่ระมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์ของ
ธุรกิจขนาดยอ่ม 

 10.2.3 กลยทุธ์ธุรกิจขนาดยอ่มแบบดั้งเดิม (Traditional Small Businesses)  

  กลยทุธ์ธุรกิจขนาดย่อมแบบดั้งเดิม เป็นกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการเนน้การประกอบ
กิจการลกัษณะธุรกิจขนาดยอ่ม แนวทางการดาํเนินงานปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดด้าํเนินผา่นมา ส่วน
ใหญ่เป็นรูปแบบการดาํเนินกิจการลกัษณะธุรกิจครอบครัว ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีดาํเนินกลยทุธ์เหล่าน้ี
เป็นการดาํเนินธุรกิจแบบเต็มเวลา ปริมาณการผลิตสินคา้หรือบริการจะถูกกาํหนดโดยความ
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ตอ้งการของลูกคา้ไม่ใชค้วามตอ้งการของผูป้ระกอบการ รูปแบบน้ีจะมียอดขายอยู่ในระดบัดี มี
กาํไร มีระดับการเจริญเติบโต มีการทาํรายไดเ้พียงพอสําหรับตวัผูป้ระกอบการและครอบครัว 
โดยทัว่ไปธุรกิจขนาดยอ่มท่ีใชก้ลยทุธ์ประเภทน้ีมีอยูป่ระมาณ 22 เปอร์เซ็นตข์องธุรกิจ 
 10.2.4 กลยทุธ์ธุรกิจขนาดยอ่มนอกเวลา (Part-Time Small Businesses)  

  กลยทุธ์ธุรกิจขนาดย่อมนอกเวลาเป็นกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการประกอบธุรกิจนอก
เวลา หรือประกอบธุรกิจเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น กลยุทธ์น้ีสร้างรายไดน้้อยกว่ารายไดป้กติท่ีเป็น
รายไดห้ลกัของผูป้ระกอบการ หรือเป็นรายไดเ้สริมจากรายไดห้ลกัท่ีไม่เพียงพอในการใชจ่้ายใน
ชีวิตประจาํวนั กิจการท่ีใชก้ลยทุธ์น้ีส่วนมากเป็นการดาํเนินกิจการขนาดยอ่ม มีการดาํเนินธุรกิจเป็น
ฤดูกาลหรือตามความตอ้งการผูป้ระกอบการ กลยทุธ์การเจริญเติบโตในกิจการประเภทน้ีมีแนวโนม้
ท่ีจะเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีผูป้ระกอบการรายใหม่เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูง เช่นเดียวกบัอตัราการปิด
ตวัของธุรกิจเช่นกนั  

 

10.3  การปิดตวัของธุรกจิขนาดย่อม (Closing the Small Business) 

 อย่างท่ีผูป้ระกอบการไดเ้ห็นในทอ้งตลาด มีธุรกิจขนาดย่อมท่ีเร่ิมตน้ในแต่ละปีจาํนวน
มาก กิจการแต่ละกิจการผ่านขั้นตอนระยะการเร่ิมต้น ระยะการดํารงอยู่ ระยะการประสบ
ความสาํเร็จ และผา่นพน้ระยะการเจริญเติบโตสูงสุดของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์เม่ือกิจการเขา้สู่ระยะ
การออกจากธุรกิจขนาดย่อม กิจการตอ้งพบกับการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
ทางบวกหรือทางลบ เช่น เม่ือกิจการเจริญเติบโตมากข้ึน ผูป้ระกอบการไม่สามารถดูแลไดเ้พียงผู ้
เดียว ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีรูปแบบการขยายกิจการ ทาํใหรู้ปแบบการดาํเนินงานอาจจะเปล่ียนไป
จากธุรกิจขนาดย่อม หรือ เม่ือกิจการไม่มีกาํไรก็ตอ้งลม้เลิกกิจการ เรียกไดว้่า เป็นการปิดตวัของ
ธุรกิจขนาดยอ่ม 

 โรด (Rod, 2003) กล่าวว่า การปิดตวัของธุรกิจขนาดยอ่มมีความเป็นไปได ้2 ลกัษณะ 
ลกัษณะแรก คือ การเปล่ียนแปลงโดยการขายหรือโอนบางส่วนของธุรกิจ หรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบักิจการให้บุคคลอ่ืน อาจเป็นการขายธุรกิจทั้งหมด การถ่ายโอนเพียงบางส่วน เช่น การแบ่งส่วน
ของธุรกิจ ให้สมาชิกในครอบครัว ลกัษณะท่ีสอง คือ การลม้เลิกกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวม
ธุรกิจ การถอนตวัผูป้ระกอบการ หรือแมก้ระทัง่การลม้ละลายของธุรกิจก็ตาม จากงานของทอมสัน 

(Thomson, 2004) พบวา่ ในปี ค.ศ.2003 มี 4,934 กิจการท่ีควบรวมกนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีไม่มากนกั แต่
มูลค่ากิจการนั้นมีหลายลา้นดอลลาร์ 
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 เป้าหมายของผูป้ระกอบการในการปิดกิจการ คือการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีมีความ
เหมาะสม เม่ือผูป้ระกอบการไดข้ายหรือลม้เลิกกิจการ เป้าหมายการปิดกิจการเป็นเป้าหมายท่ีมี
ลําดับชั้ นของผลลัพธ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับแนวทางการปิดกิจการ  ผู ้ประกอบการสามารถเข้าใจ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บเทียบกบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจต่อ ดงัรูปท่ี 10.1  

 

 
 

รูปท่ี  10.1  ผลตอบแทนผูป้ระกอบการในแนวทางการปิดกิจการ 
 

 ลาํดับขั้นผลตอบแทนสามารถอธิบายสถานการณ์ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการมากท่ีสุด 

สถานการณ์ดา้นอ่ืนท่ีมีผลตอบแทนแตกต่างกนัออกไป จนไปถึงสถานการณ์ของการลม้ละลายท่ีไม่
เป็นท่ีต้องการของผูป้ระกอบการ โดยปกติผูป้ระกอบการมีรูปแบบการปิดกิจการขนาดย่อม
ประกอบดว้ย การโอน การปิดกิจการ การถอนตวั การเลิกกิจการและการลม้ละลาย มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 10.3.1 การถ่ายโอน (Transfers) 

  การโอนเป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนมากสําหรับธุรกิจขนาดย่อม เช่น การโอนธุรกิจ
ภายในครอบครัว กระบวนการท่ีเรียกว่า การสืบทอดธุรกิจของครอบครัว หรือการโอนธุรกิจท่ี
เกิดข้ึนไดจ้ากการขายธุรกิจ หรือการโอนธุรกิจไปยงัคนอ่ืนท่ีไม่ใช่ครอบครัวหรือไม่ใช่การสืบทอด
ทางธุรกิจ การขายกิจการมกัเกิดข้ึนกบักิจการขนาดย่อมท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลการดาํเนินงานสูง

ไดก้าํไรจากกิจการจาํนวนมาก 

ไดก้าํไรจากกิจการอยา่งต่อเน่ือง 

ออกจากกิจการโดยกิจการสามารถดาํเนินต่อไปได ้

ออกจากกิจการโดยกิจการมีสภาพเหมือนกิจการเปิดใหม่ 

ออกจากกิจการโดยกิจการไม่มีหน้ีสิน 

ออกจากกิจการโดยกิจการมีหน้ีสินบา้ง 

ออกจากกิจการโดยกิจการมีหน้ีสินท่ีมาก 

ออกจากกิจการโดยกิจการลม้ละลาย 

ออกจากกิจการโดยกิจการและตนเองลม้ละลาย 

ดีมาก 

แยม่าก 

ประสบความสาํเร็จ 

ขายกิจการ 

ลม้เลิกกิจการ 

ลม้ละลาย 
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และมีการเติบโตสูง เพราะกิจการเหล่าน้ีจะมีทรัพยสิ์นและผลกาํไรท่ีน่าสนใจสาํหรับผูป้ระกอบการ
รายใหม่  

  อิสาเบล (Isabelle, 2004) กล่าวถึง ประเด็นในการถ่ายโอนธุรกิจภายในครอบครัว
หรือการขายธุรกิจ ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงคือ วิธีการการถ่ายโอนหรือการสืบทอดธุรกิจ 
วิธีการถ่ายโอนจะตอ้งมีความถูกตอ้งตามกฎหมาย การเงิน และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
รวมถึงค่าใชจ่้ายทางดา้นภาษีต่างๆท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกกฎหมาย เช่น การจ่าย
ภาษีในการโอนธุรกิจ การโอนทรัพยากร อสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

  สาํหรับธุรกิจนอกเวลา และธุรกิจขนาดยอ่มแบบดั้งเดิม เม่ือผูป้ระกอบการตอ้งการ
ปิดกิจการโดยการถ่ายโอน จะทาํได้ไม่ง่ายนัก เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีขนาดเล็ก มีผลกาํไรท่ีไม่
เพียงพอในการสร้างรายได้ให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการรายเดิมจึงตอ้ง
ตดัสินใจปิดกิจการลง และสูญเสียมูลค่าการลงทุนทั้งหมด หรือการขายกิจการบางส่วน เช่น การเซง้
หรือขายทรัพยสิ์น เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีตอ้งตระหนกัถึงโอกาสและความสามารถในการ
ขายในเวลาท่ีเหมาะสม 

  การถ่ายโอน หรือการขายออก อาจเป็นการขายสินทรัพยข์องกิจการท่ีรวมถึง
รายช่ือลูกค้า  อสังหาริมทรัพย์ สินค้าคงคลัง  หรือสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าท่ีสามารถขายให้กับ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ได ้บางคร้ังอาจเป็นการขายเพื่อเป็นการชาํระหน้ีท่ีเหลืออยู่ของกิจการ ส่ิง
สําคญัในการขายลกัษณะน้ีคือ การหาลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการในสินทรัพยข์องกิจการ โดยเฉพาะ
สินทรัพยท่ี์นาํไปสู่การสร้างรายได ้เช่น รายช่ือฐานขอ้มูลลูกคา้ หรืออสังหาริมทรัพย ์ส่วนผลกาํไร
ของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดมกัจะข้ึนอยูก่บัการเจรจาต่อรองของผูป้ระกอบการ 
 10.3.2 การปิดกิจการ (Terminations) 

  งานวิจยัของ เบรน (Brain, 2003) พบว่า การปิดกิจการมกัเกิดข้ึนกบัธุรกิจขนาด
ย่อมท่ีมีอายุไม่เกินส่ีปี การปิดกิจการมี 3 ประเภทคือ การถอนตวั (Walkways) การเลิกกิจการ 
(Workouts) และการลม้ละลาย (Bankruptcies) การถอนตวัเป็นการส้ินสุดกิจการดว้ยการตดัสินใจ
ของตวัผูป้ระกอบการเอง การเลิกกิจการเป็นการปิดกิจการท่ีตอ้งมีขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีมีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมาย ท่ีมกัจะมาจากสาเหตุปัญหาทางดา้นการเงิน ถึงแมว้า่กิจการยงัไม่พร้อมท่ีปิดตวั 
ในขณะท่ีการลม้ละลายเป็นการปิดกิจการท่ีกฎหมายมีการบงัคบัใหปิ้ดกิจการ และการจ่ายออกของ
สินทรัพยต่์างๆใหก้บัเจา้หน้ี ซ่ึงเป็นกรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุดของการดาํเนินกิจการ 
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 10.3.3 การถอนตวั (Walkways) 

  เบรน (Brain, 2003) พบว่า การถอนตวัเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดสาํหรับ
ธุรกิจขนาดยอ่ม วิธีปิดกิจการดว้ยการถอนตวัจากธุรกิจ เป็นการปิดตวัลงพร้อมกบัการชาํระหน้ีสิน
ท่ีมีอยู่ไดค้รบทั้งหมด โดยท่ีผูป้ระกอบการอาจยงัไม่สามารถตดัสินไดว้่า ธุรกิจมีโอกาสประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่ในขณะท่ีปิดตวัลง ประมาณ 1 ใน 3 ของกิจการท่ีปิดตวัลง เป็นการปิดตวัลงดว้ย
ความสมคัรใจของผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยของผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการอายุ
มาก การยา้ยครอบครัว หรือการพบทางเลือกหรือโอกาสใหม่ในการทาํธุรกิจ 
  เจนนิงและบีเวอร์ (Jennings and Beaver, 1997) พบว่า การถอนตวัจากธุรกิจข้ึนอยู่
กบัการตดัสินใจของผูป้ระกอบการเป็นหลกั ท่ีมกัเกิดข้ึนพร้อมกบัภาระผกูพนัทางการเงินและการ
จดัการองคก์ร ส่ิงสาํคญัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงในการถอนตวั คือ การทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งจาก
การถอนตวัออกจากธุรกิจ ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้นจากการถอน
ตวั เช่น การชาํระค่าใชจ่้ายท่ีติดคา้ง การชาํระภาษี การยกเลิกสัญญาท่ีมีความผกูพนักบัธุรกิจอย่าง
เป็นทางการ การหาท่ีทาํงานใหม่ให้กบัพนกังาน การจดัการสินทรัพยห์รือสินคา้คงคลงัท่ีเหลืออยู ่
การชาํระคดีความท่ีติดคา้ง รวมถึงการทาํประกนัให้ครอบคลุมการเรียกร้องท่ีไม่คาดคิดหลงัจากท่ี
ไดปิ้ดกิจการ 
 10.3.4 การเลิกกิจการและการลม้ละลาย (Workouts and Bankruptcy) 

  การเลิกกิจการและการลม้ละลายส่วนใหญ่เกิดข้ึนกบัผูป้ระกอบการท่ีไม่ประสบ
ความสําเร็จ สาเหตุหลกัมาจากการขาดทุนจากการดาํเนินงาน การขาดแคลนสินทรัพย ์การขาด
ทรัพยากรบุคคล ฐานะทางการเงินท่ีไม่มัน่คงของกิจการ หรือแมแ้ต่ลกัษณะการดาํเนินงานทาง
ธุรกิจท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการดาํเนินกิจการต่อ เช่น เวลาไม่เพียงพอสาํหรับการพกัผ่อน 

เวลาไม่เพียงพอสาํหรับความตอ้งการของครอบครัว เกิดความขดัแยง้มากเกินไป เป็นตน้ อยา่งไรก็
ตามสาเหตุส่วนใหญ่ของการเลิกกิจการและการลม้ละลายมกัเกิดจากหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาํนวนมากท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งชาํระจากการทาํธุรกิจ ดงันั้นการเลิกกิจการหรือ การลม้ละลาย ผูป้ระกอบการจึง
ควรจดัการหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนใหเ้รียบร้อย ไม่มีปัญหาภายหลงัท่ีกิจการไดเ้ลิกไปแลว้ 
  ในการเลิกกิจการ ผูป้ระกอบการสามารถยื่นขอ้เสนอในการชาํระแก่เจา้หน้ีได้
หลายวิธี เช่น การขอขยายเง่ือนไข ระยะเวลาการชาํระเงิน สาํหรับธุรกิจขนาดย่อมผูป้ระกอบการ
อาจใชก้ารชาํระหน้ีดว้ยการขายหรือการผ่อนชาํระสินทรัพยข์องธุรกิจ รวมถึงการขายสินทรัพย์
ส่วนบุคคลของตวัผูป้ระกอบการ ในการลม้เลิกกิจการและการขายกิจการมีเป้าหมายท่ีสาํคญัคือ การ
รักษาช่ือเสียงของตวัผูป้ระกอบการในชุมชนและวงการธุรกิจ ซ่ึงเป็นวิธีการรักษาความไวว้างใจ
สาํหรับการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการในอนาคต ผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียงดี ไดรั้บความ
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ไวว้างใจในวงการธุรกิจ จะไดรั้บความช่วยเหลือจากผูร่้วมธุรกิจเดิม ผูร่้วมประกอบธุรกิจอาจยนิดีท่ี
จะขยายขอ้ตกลงการชาํระหน้ีให้กบัผูป้ระกอบการ รวมถึงลูกคา้ท่ียงัมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บเงิน
จากผูป้ระกอบการ จะมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับการขยายเง่ือนไขเช่นกนั 

 ในกรณีท่ีกิจการมีสถานะทางการเงินท่ีไม่ดี กิจการมีหน้ีสินอยูใ่นระดบัสูง ผูป้ระกอบการ
มีโอกาสน้อยหรือไม่มีเลยท่ีจะชําระคืนหน้ีได้ทั้ งหมด ผูป้ระกอบการจะต้องเลือกใช้วิธีการ
ลม้ละลาย เน่ืองจากการลม้ละลายเป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย มีขั้นตอนการจดัการอยา่งเป็น
ทางการ ผ่านกระบวนการยุติธรรม การติดต่อกบัศาลจึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาหา
ความรู้ ผูป้ระกอบการควรหาทนายความช่วยเหลือ ทาํงานดา้นเอกสารทางกฎหมาย แนะนาํเก่ียวกบั
การปรับโครงสร้างหน้ีของกิจการ รวมถึงการดาํเนินการอ่ืนๆ เพื่อป้องกนัสินทรัพยข์องกิจการและ
ของผูป้ระกอบการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ผูป้ระกอบการท่ีมีการปิดกิจการ ไม่ว่าจะผ่านการขายกิจการ หรือการสืบทอดกิจการให้
บุคคลอ่ืน ผูป้ระกอบการยงัตอ้งคาํนึงถึงผลจากปิดตวัของกิจการ ผูป้ระกอบการอาจออกจากกิจการ
ไปพร้อมการเร่ิมกิจการใหม่ หรือผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมกิจการดว้ยการสืบทอดกิจการ ผูป้ระกอบการ
และผูสื้บทอดยงัคงตอ้งดาํเนินชีวิตทางธุรกิจในสังคมเดิม ดงันั้นในการปิดกิจการผูป้ระกอบการจึง
ไม่ควรพิจารณาเพียงเพ่ือความอยูร่อดของผูป้ระกอบการเท่านั้น แต่ตอ้งตะหนกัถึงความสาํคญัดา้น
อ่ืนเป็นองค์ประกอบ เช่น การรับรู้ของคน และการสร้างความเช่ือมัน่ให้กับตวัผูป้ระกอบการ
ถึงแมว้า่กิจการจะปิดตวัลงกต็าม ซ่ึงเป็นปัจจยัในความสาํเร็จท่ีสาํคญัสาํหรับการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการคร้ังต่อไป 

 ตวัอยา่งเช่น บริษทัรับเหมาก่อสร้าง บีเอสไอ (BSI) ของโจ โจเร่ิมตน้ทาํงานหลงัจากเรียน
จบจากสาขาวิศวกรรมโยธาในมหาวิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ ทาํงานให้กบับริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
หลุยส์ โจทาํงานมากกว่า 12 ปี จนไดเ้ล่ือนตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร หลงัจากนั้นโจและเพ่ือนไดจ้ดัตั้ง
บริษทัข้ึน ช่ือบริษทั แบนเนส ชวางเนสซ่ี (Bannes Shaughnessy) ในปี ค.ศ. 1972 กบัช่างไมด้ว้ย
เงินทุนประมาณ 27,500 ดอลลาร์ บริษทัของพวกเขาเติบโตข้ึนเร่ือยๆจนกระทัง่ปี ค.ศ.1989 โจได้
เป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียว บริษทัมีช่ือเสียงมาก ไดรั้บทั้งงานโรงพยาบาล มหาวิทยาลยัและ บริษทัใหญ่
ต่างๆ 

 ในปี ค.ศ. 1975 บริษทัชนะรางวลัระดบัชาติคร้ังแรก ในการก่อสร้างท่ีไดม้าตรฐานตามท่ี
ประเทศอเมริกากาํหนดไว ้จากผูรั้บเหมาทัว่ประเทศของอเมริกา ในปีค.ศ. 1989 โจไดบู้รณะรูปป้ัน
อนุสรณ์ตั้งถ่ินฐานชาวยิวคนแรกในโลก ในปี ค.ศ. 1999 โจไดจ้ดัตั้งบริษทั ขนส่งสาํหรับการเยี่ยม
ชมเซนตห์ลุยส์ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาจอห์นปอลท่ีสอง 
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 แมโ้จจะเป็นเจา้ของกิจการแต่เพียงผูเ้ดียว แต่โจรู้ว่ามนัเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะตอ้งหาผูดู้แล
กิจการต่อ โจหวงัว่าจะยกกิจการใหลู้กๆ โดยลูกชายคนโตช่ือพอลเขามีประสบการณ์การทาํงานใน
บริษทัชั้นนาํเป็นเวลาหา้ปี และจิมลูกชายคนสุดทอ้ง จะไดเ้ร่ิมทาํงานทนัทีหลงัจากจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัวอชิงตนั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โจเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงกิจการโดยการเขียน
รายละเอียดเป็นตวัอกัษรอธิบายมุมมองของเขาเก่ียวกบับริษทั รูปแบบการจดัการท่ีชดัเจนและการ
ควบคุมกิจการให้กบัลูกทั้งเจ็ดคน พอลมีประสบการณ์มากท่ีสุดจึงเป็นประธานร่วมกบัจิม คนอ่ืน
ทาํงานเป็นผูบ้ริหารของบริษทั มีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจและการดาํเนินงานทั้งหมดของบริษทั 

 จนถึงวนัน้ีโจเป็นประธานคณะกรรมการของบริษทั BSI โดยมีพอลเป็นประธาน รายได้
ของบริษทั มีถึง 200,000,000 ดอลลาร์ต่อปี และกิจการยงัคงไดรั้บงานจาํนวนมากในภูมิภาคเซนต์
หลุยส์ จากบริษทัท่ีเคยทาํงานดว้ย โจเป็นผูป้ระกอบการท่ีรู้จกักนัดีในเซนต์หลุยส์ และโจไดรั้บ
รางวลัผูป้ระกอบการดีเด่นในปี ค.ศ. 1998 
 ไม่ว่าการประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบการจะไม่ประสบผลสําเร็จ  แต่ส่ิงหน่ึงท่ี
ผูป้ระกอบการจะได้รับในการประกอบธุรกิจทุกคร้ัง คือ ประสบการณ์ ประสบการณ์ของ
ผูป้ระกอบการจะเป็นตวัช้ีวดัถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจคร้ังถดัไป ผูป้ระกอบการจึงควรเก็บ
เก่ียวประสบการณ์ทุกคร้ังในการดาํเนินธุรกิจเพื่อโอกาสในการประสบความสาํเร็จคร้ังต่อไป 

 

10.4  ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Experience) 

 เบรน (Brain, 2003) กล่าวว่า ยิ่งผูป้ระกอบการมีความรู้มากเท่าไหร่ ยิง่เป็นโอกาสท่ีดีใน
การทาํให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จ ความรู้ไดม้าจากการศึกษา จากการทาํงาน หรือแมก้ระทัง่จาก
การร่วมกิจกรรมในเครือข่ายทางสังคม ประสบการณ์จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการเร่ิมตน้และการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นอยา่งมาก (Robert and Gideon, 2003: Gerard et al., 2001) 

 ประสบการณ์นบัเป็นปัจจยัหลกัแห่งความสาํเร็จ (Critical Success Factors: CSFs) ท่ี
ไดรั้บการยอมรับจากผูป้ระกอบการ ประสบการณ์เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีผูป้ระกอบการสามารถใชใ้น
การดาํเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และกาํหนดแผนการในอนาคตเพ่ือความสําเร็จ ปัจจยัหลกัแห่ง
ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการเกิดข้ึนจากประสบการณ์ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 ดา้นความร่วมมือ (Being Incorporated) ความร่วมมือจากแหล่งท่ีเก่ียวขอ้ง จะช่วยให้
ผูป้ระกอบการได้รับคาํแนะนําจากบุคคลหรือหน่วยงานในด้านต่างๆ ช่วยให้ผูป้ระกอบการ
หลีกเล่ียงและลดโอกาสความผดิพลาดท่ีสาํคญัของการดาํเนินกิจการใหม่ได ้(Brain, 2003) 
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 ดา้นพนกังาน (Employees) พนกังานถือเป็นหัวใจหลกัในการปฏิบติังาน เป็นส่ิงท่ีแสดง
ถึงศกัยภาพในการดาํเนินงาน พนกังานจึงเป็นแหล่งของความรู้ ความเช่ียวชาญ ขอ้เสนอแนะและ
ความรับผดิชอบท่ีมีความสาํคญัต่อองคก์ร ผูป้ระกอบการท่ีสามารถคดัเลือกพนกังานท่ีดี จะสามารถ
ช่วยผลกัดนัธุรกิจใหม่ใหด้าํเนินไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Brain, 2003) 

 ดา้นเงินทุนในการเร่ิมตน้ (Start Up Capital) ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมตน้ดว้ยเงินทุนท่ี
เหมาะสม จะมีโอกาสอยู่รอดมากกว่าผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมตน้ด้วยเงินทุนจาํนวนมากหรือน้อย
จนเกินไป ผูป้ระกอบการท่ีใชเ้งินทุนท่ีสูงเกินไปยอ่มหมายถึง การทาํงานหนกัและการแบกรับภาระ
ดอกเบ้ียหรือเงินทุนท่ีตอ้งรับผิดชอบ ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมตน้ดว้ยเงินทุนท่ีเพียงพอในการดาํเนิน
ธุรกิจ จะสามารถสร้างธุรกิจไดใ้นระยะยาว ดงันั้นประสบการณ์ของผูป้ระกอบการดา้นเงินทุนใน
การเร่ิมตน้ธุรกิจจึงเป็นตวักาํหนดจงัหวะในการดาํเนินธุรกิจดว้ย 
 ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา (Protectable Intellectual Property) หมายถึง การคุม้ครองสิทธิท่ี
ผูป้ระกอบการควรจะไดรั้บ สิทธิบตัรหรือเคร่ืองหมายการคา้ ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์จะมี
ความสามารถในการเตรียมการสําหรับทรัพยสิ์นทางปัญญา ให้มีโอกาสไดรั้บการสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีสงักดั และเป็นตวัผลกัดนัในการทาํธุรกิจไดอ้ยา่งดี (Dean, 1999) 

 ดา้นตราสินคา้ (Brand Name) การมีช่ือตราสินคา้หรือช่ือกิจการเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
ผูป้ระกอบการเคยมีประสบการณ์ และเป็นท่ียอมรับในสังคม จะทาํให้การเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจใหม่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียงัเพิ่มโอกาสของการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอี้กดว้ย ประสบการณ์จึง
เปรียบเสมือนตราสินคา้หรือช่ือเสียงของกิจการท่ีผูป้ระกอบการเคยสร้างมา (Susan and Bill, 2001) 

 ดา้นกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม (Optimal Strategies) การเลือกกลยทุธ์ต่างๆในการดาํเนินธุรกิจ 
ตั้งแต่การเร่ิมตน้ธุรกิจ ขณะดาํเนินธุรกิจ และการออกจากธุรกิจ ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์จะ
สามารถหาทางเลือกกลยทุธ์ท่ีมีความเส่ียงตํ่าและผลตอบแทนสูง จากการเรียนรู้ท่ีมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นมาจากความผิดพลาดของผูป้ระกอบการ ท่ีมาจากประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจทั้งส้ิน 

(Lumpkin and Dess, 2001) 

 ปัจจยัในความสําเร็จเหล่าน้ีสามารถสังเกตไดจ้ากเสียงตอบรับจากลูกคา้ ผูร่้วมดาํเนิน
ธุรกิจ และคนในชุมชนท่ีผูป้ระกอบการกาํลงัดาํเนินธุรกิจ ผ่านมายงัองคก์ร ลูกจา้ง และพนกังาน
ของกิจการ ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมสามารถใชก้ารประเมินความสาํเร็จของธุรกิจขนาด
ยอ่มเป็นรายการตรวจสอบในการดาํเนินธุรกิจได ้



202 

 

 

10.5  การประเมินความสําเร็จของธุรกจิขนาดย่อม (Measuring Success) 

 หลกัการพ้ืนฐานของการประเมินความสําเร็จทางธุรกิจทัว่ไป ผูป้ระกอบการจะมองถึง
เร่ืองผลกาํไรทางดา้นการเงินเป็นเกณฑ ์(Financial Success) ไม่ว่าจะเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ นกัการ
เงินธนาคารและนกับญัชี แต่ในความเป็นจริงแลว้มีเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัของความสาํเร็จทางธุรกิจได้
หลายทาง โดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม ท่ีตระหนักดีว่าความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ ไม่สามารถวดัไดเ้พียงแค่ผลกาํไรเพียงอย่างเดียว ความสําเร็จตอ้งประกอบดว้ยความสาํเร็จ
ทางด้านการเงินในธุรกิจ พร้อมกับความสําเร็จในด้านชีวิตครอบครัว และการได้ยอมรับจาก
ประชาชน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นตวัแทนรูปแบบของความสาํเร็จอนัเป็นท่ีตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีแนวทางการประเมินความสําเร็จ เพื่อสร้างความสมดุลใน
การประกอบธุรกิจ ให้บรรลุความสาํเร็จ และมีความสุขอย่างแทจ้ริง ทั้งทางธุรกิจ ทางชุมชน ทาง
ครอบครัวและชีวิตของผูป้ระกอบการกิบบ ์(Gibb, 2000) 

 ตวัอยา่งเช่น มิเชล แมคไมน์ (Michael McMyne) ผูด้าํเนินธุรกิจเพื่อชุมชน ไมเคิลเป็นโรค
ปอดในช่วงวยัรุ่น และไดรั้บการช่วยเหลือจากชาวยิวท่ีโรงพยาบาลเดนเวอร์ ทาํใหไ้มเคิลมีสุขภาพ
ท่ีดีอีกคร้ัง หลงัจากนั้นไมเคิลไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรใหก้บันกัศึกษาเร่ืองการสร้างแรงบนัดาลใจ ไม
เคิลร่วมเขียนหนังสือกบัศาสตราจารยท่ี์มหาวิทยาลยัเก่ียวกบัชีวิตจริง และไมเคิลยงัช่วยส่งเสริม
นกัศึกษาท่ีเป็นโรคปอดหรือผูด้อ้ยโอกาสจนจบการศึกษา ไมเคิลมีความตั้งใจว่าจะตอบแทนถา้หาย
จากโรคปอด ไมเคิลจึงตอบแทนโดยนาํเงินท่ีไดจ้ากธุรกิจ ช่วยระดมเป็นทุนสาํหรับเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
ทอ้งถ่ิน ท่ีไดรั้บบาดเจ็บในขณะปฏิบติัหน้าท่ี ไมเคิลประสบความสําเร็จอย่างแทจ้ริง ไมเคิลให้
ความรู้และแนวคิดในการช่วยเด็กผูป่้วยหนกัและผูด้อ้ยโอกาสทัว่ประเทศ ไมเคิลแสดงให้เห็นถึง
การตอบแทนทางธุรกิจโดยการช่วยชุมชนและธุรกิจ ผา่นมูลนิธิไมเคิลแมค็มาย ท่ีไมเคิลเรียกว่าเป็น
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดสาํหรับความสาํเร็จของธุรกิจ 
 แมแ้นวคิดพื้นฐานดา้นกาํไรยงัคงใชใ้นการทาํประเมินความสาํเร็จทางธุรกิจ แต่สาํหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมมีการประเมินความสําเร็จอีก 4 ด้านท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นแนวทาง
สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีคิดเก่ียวกบัความสาํเร็จทางธุรกิจและทางชีวิตของผูป้ระกอบการ แนวทาง
พื้นฐานในการประเมินค่าความสาํเร็จ 4 ดา้นไดแ้ก่ กิจการ ชุมชน ครอบครัวและผูป้ระกอบการ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
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 10.5.1 กิจการ (The Firm)  

  สาํหรับกิจการขนาดย่อม การดาํเนินธุรกิจเปรียนเสมือนส่วนหน่ึงในการใชชี้วิต
ของผูป้ระกอบการ จึงไม่น่าแปลกใจท่ี แดเนียล คาทซ์และ คาฮนั  โรเบิร์ต (Daniel Katz and Robert 

kahn) นักวิจยัระบบทางสังคมวิทยากล่าวว่า ธุรกิจคือรูปแบบการดาํเนินชีวิต ความสําเร็จสําหรับ
องค์กรใดๆ ซ่ึงไม่ได้วดักันท่ีผลกาํไรในระยะส้ัน แต่จะวดักันท่ีการอยู่รอดในระยะยาว เพราะ
พื้นฐานเป้าหมายของทุกกิจการคือ การดาํเนินกิจการให้นานเพื่อท่ีจะสร้างผลกาํไรให้กบักิจการ 
(William, 1985) 

 ผูป้ระกอบการมีทางเลือกในการกาํหนดระดบัผลกาํไร (Level of Profit) 3 ระดบัคือ การ
กาํหนดผลกาํไรท่ีเป็นรายไดเ้สริม (Supplemental Profits) โดยมีรายไดห้ลกัท่ีอ่ืนประจาํ การกาํหนด
ผลกาํไรใหเ้ท่าเทียมกนัและแทนท่ีรายได ้หรือค่าจา้งท่ีผูป้ระกอบการสามารถทาํงานใหก้บัคนอ่ืนได ้

(Substitution Profits) การกาํหนดผลกาํไรใหเ้ป็นรายไดห้ลกั (Success Profits) ซ่ึงเป็นระดบัรายได้
ท่ีสูงกวา่การทาํงานอ่ืนๆ สาํหรับผูป้ระกอบการแต่ละราย 
 ความสาํเร็จดา้นกิจการของธุรกิจขนาดยอ่มอีกดา้นหน่ึง สามารถวดัไดจ้ากความพึงพอใจ
ของพนกังาน เป็นตวัช้ีวดัในการนาํกิจการสู่ความสาํเร็จท่ีสาํคญั เช่น ผูป้ระกอบการและพนกังาน
ของกิจการขนาดย่อมท่ีดาํเนินกิจการในลกัษณะครอบครัว โดยมีผูป้ระกอบการสวมบทบาทของ
ผูป้กครองและผูรั้บผิดชอบ ส่วนพนักงานก็ทาํงานเหมือนกบัเป็นสมาชิกของครอบครัว ความพึง
พอใจและความเป็นอยูข่องคนในองคก์รจึงเป็นตวัวดัท่ีสาํคญัของความสาํเร็จดา้นกิจการ 
 10.5.2 ชุมชน (Community)  

  เม่ือธุรกิจขนาดยอ่มเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ตวัช้ีวดัการประสบความสาํเร็จในการ
ดาํเนินธุรกิจอีกดา้นของธุรกิจขนาดยอ่ม คือ การดาํเนินธุรกิจท่ีสร้างผลประโยชน์ต่อชุมชน การทาํ
ให้ชุมชนดีข้ึนว่านับเป็นการดาํเนินธุรกิจท่ีประสบผลสําเร็จดา้นชุมชน ช่วยเหลือสนับสนุนการ
ดาํเนินงานในระยะยาวการจดัการเป็นส่ิงสาํคญั ดงันั้นการดาํเนินงานเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มทาง
สงัคมจึงนบัเป็นการประสบความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มในชุมชนมากกว่าการทาํ
กาํไร  
  การวัดความสําเร็จของกิจการขนาดย่อมท่ีมีต่อชุมชนมี 5 องค์ประกอบ ท่ี
ผูป้ระกอบการควรพิจารณาดงัน้ี 

  10.5.2.1 ผลกระทบต่อชุมชน เช่น การสร้างงานสร้างอาชีพแก่พนักงาน การ
ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัอ่ืนๆ และการจาํหน่ายสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพใหก้บัลูกคา้  
  10.5.2.2 การสร้างความไวว้างใจ เช่น ความน่าเช่ือถือในกิจการท่ีไดรั้บมาจากการ
ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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  10.5.2.3 การส่งเสริมวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของสงัคม 

  10.5.2.4 การรักษาความยติุธรรมและการพฒันาอุตสาหกรรมการตลาดและชุมชน  

  10.5.2.5 การส่งเสริมนวตักรรมในชุมชนซ่ึงเป็นพื้นฐานสาํหรับการเพิ่มผลกาํไร 
การบริการหรือสินคา้ท่ีนาํเสนอและความสามารถในการแข่งขนั 

 ปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มมีบทบาทการทาํงานใหก้บัชุมชนมากข้ึน ผา่นงาน
การกุศลการให้ความสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้มัน่ใจว่า ผูป้ระกอบการและกิจการเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน และเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญักบัชุมชนของผูป้ระกอบการได ้

 10.5.3 ครอบครัว (Family)  

  เน่ืองจากธุรกิจขนาดยอ่มส่วนใหญ่พฒันามาจากพื้นฐานการทาํธุรกิจในครอบครัว 
ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มจึงให้ความสาํคญักบัครอบครัวมากท่ีสุด โดยเฉพาะความกงัวลเร่ืองการมี
เวลาให้กบัครอบครัว การดาํเนินธุรกิจจะตอ้งเสียเวลาส่วนตวัไปทาํกิจกรรมทางธุรกิจ ซ่ึงเวลาใน
การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้ หมายความว่าผูป้ระกอบการไม่
สามารถควบคุมตารางเวลาส่วนตัวได้ จึงทาํให้ผูป้ระกอบการมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลง 
ผูป้ระกอบการจึงควรจดัสรรรูปแบบการทาํงาน เพื่อให้มีเวลาให้กับครอบครัวเพียงพอ ไม่เกิด
ปัญหาความใกล้ชิดภายในครอบครัว ดําเนินงานพร้อมกับความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจ 
ครอบครัวจึงนบัเป็นกญุแจสาํคญัในการวดัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม 

  อลิสา (Aliza, 2003) กล่าวว่า เป็นเร่ืองค่อนขา้งยากในการปรับตวัของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ ท่ีมกัดาํเนินธุรกิจดว้ยความใจร้อน ทาํใหก้ารจดัการดูแลครอบครัวไม่ไดรั้บ
การตระหนกัถึงเป็นประจาํ เช่น การปล่อยเวลาส่วนตวัใหก้บัการทาํงาน จนลืมใหเ้วลากบัครอบครัว
และความสุขของผูป้ระกอบการเอง ส่ิงสาํคญัคือ การรักษาเวลาของครอบครัว การดาํเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ โดยเฉพาะเม่ือสมาชิกในครอบครัวมีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งมีเวลาใหก้บัคนในครอบครัวภายนอกเวลาการดาํเนินธุรกิจ ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรตระหนกั
อีกเร่ืองหน่ึงเม่ือเป็นธุรกิจครอบครัว คือ บุคลิกการทาํงานของคนในครอบครัว ผูป้ระกอบการบาง
รายทาํงานไดดี้เม่ืออยู่กบัครอบครัว แต่การทาํงานของสมาชิกครอบครัวอีกรายอาจจะทาํงานไดดี้
เ ม่ือแยกกันทํางาน  ผู ้ประกอบการจึงต้องรู้ถึงบุคลิกการทํางานของคนในครอบครัวเป็น
องคป์ระกอบดว้ย ดงันั้นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะใชว้ดัความสําเร็จจึงไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัผูป้ระกอบการ
เพียงคนเดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัครอบครัวของผูป้ระกอบการดว้ย หากครอบครัวมีความเห็นสอดคลอ้ง
ในรูปแบบการดําเนินธุรกิจแล้ว ผูป้ระกอบการท่ีสามารถบริหารจัดการเร่ืองธุรกิจและชีวิต
ครอบครัวไปพร้อมกนัได ้กน็บัวา่ประสบความสาํเร็จในทั้งการดาํเนินธุรกิจและชีวิตครอบครัว 
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 10.5.4 ตวัผูป้ระกอบการเอง (Yourself)  

  องคป์ระกอบความสําเร็จของกิจการทั้งหลายท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
กิจการ ดา้นชุมชนและดา้นครอบครัว ลว้นเป็นสภาพแวดลอ้มความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ส่ิง
สําคัญท่ีสุดท่ีเ ก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจก็คือ  ตัวผู ้ประกอบการเอง  หรือเป้าหมายของ
ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีสมควรไดรั้บโอกาสความสาํเร็จท่ีมาจากความมุ่งมัน่มาก
ท่ีสุด โดยความสาํเร็จดา้นต่างๆจะเป็นตวัสะทอ้นกลบัไปยงัผูป้ระกอบการ ให้เห็นถึงผลตอบแทน
ความสาํเร็จมากท่ีสุดของตวัผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเป็น ดา้นความยดืหยุน่ ดา้นรายได ้และดา้นการ
เจริญเติบโต การไดรั้บความช่ืนชม การยอมรับ ความมัง่คัง่ ครอบครัว การสร้างผลิตภณัฑ ์ส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ีนบัไดว้า่เป็นความสาํเร็จของผูป้ระกอบการในการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่มได ้(Ronyn, 2002) 

  แมว้่าผูป้ระกอบการตอ้งดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามคาดหวงัท่ีสูง ผูป้ระกอบการแต่
ละรายลว้นมีความฝัน และเป้าหมายซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัไม่แพก้ารทาํธุรกิจ การประกอบธุรกิจขนาด
ย่อมจะช่วยให้ผูป้ระกอบการบรรลุความฝันเหล่านั้ นได้ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมถูก
กาํหนดใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีสามารถสร้างธุรกิจทาํตามเป้าหมาย และการสร้างความฝันของตวัเองได ้

เพราะการท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จ ผูป้ระกอบการจะตอ้งสามารถบรรลุส่ิง
เหล่านั้นในชีวิตท่ีมีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบการ 
 ปัจจยัสําคญัท่ีสุดในการประสบความสําเร็จของผูป้ระกอบการคือ เวลาและความตั้งใจ 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการจดัการดา้นเวลาและความตั้งใจอยูเ่สมอ ผูป้ระกอบการควรมีการกระตุน้
ตวัเองจากเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การตั้งช่ือเป้าหมายและติดช่ือนั้นใน
ท่ีท่ีสามารถเตือนตวัผูป้ระกอบการได ้รวมถึงเป้าหมายขององคก์รและองคป์ระกอบอ่ืนๆในสถานท่ี
ทาํงาน ท่ีตอ้งมีการประเมินตวัเอง พนกังาน และกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายและรู้ถึง
ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการและองคก์รควรทาํและตอ้งทาํในแต่ละขั้นตอน 

อีกวิธีหน่ึงในการสร้างความฝันให้กบัตวัผูป้ระกอบการคือ การพูดคุยกบัผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความสําเร็จ และเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กับผูป้ระกอบการได้ จะทาํให้ผูป้ระกอบการทราบถึงแนว
ทางการประสบผลสาํเร็จของผูป้ระกอบการตวัอย่างเหล่านั้น แนวคิดในการบรรลุจุดมุ่งหมายใน
ธุรกิจของตน ความสําเร็จในชุมชน ประสบผลสําเร็จด้วยครอบครัวและชีวิตส่วนตัวของ
ผูป้ระกอบการ ทาํใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจแนวทางพื้นฐาน และสามารถประเมินความสาํเร็จในการ
ประกอบกิจจารของผูป้ระกอบการได ้
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 การประเมินความสําเร็จจากการดาํเนินกิจการธุรกิจขนาดย่อมแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ประกอบดว้ย ตวัเอง ครอบครัว สังคม และกิจการ ผูป้ระกอบการควรกาํหนดเป้าหมายและการ
ประเมินการดาํเนินกิจการทุกคร้ัง เพื่อให้ผูป้ระกอบการทราบถึงแนวทางในการประกอบการให้
เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการทั้ง 4 ดา้น จากการกาํหนดเป้าหมายและมีการประเมิน
ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  10.1  เป้าหมายการประเมินการดาํเนินกิจการ 
 

ขอบเขต เป้าหมาย 
กิจการ ผลกาํไรท่ีงดงาม 

สงัคม มีส่วนร่วมและสนบัสนุนชุมชน 

ครอบครัว เวลาใหก้บัครอบครัว 
ตวัเอง อิสระในการดาํเนินชีวิต 

 

  10.5.4.1 การประเมินดา้นกิจการ ผูป้ระกอบการสามารถประเมินความสาํเร็จดา้น
กิจการไดจ้าก 3 ประเด็น ประกอบดว้ย ผลกาํไร วิธีการดาํเนินงาน (การผลิต ขายสินคา้หรือ) และ
ความพึงพอใจของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ (ผูป้ระกอบการ พนกังานและผูร่้วมธุรกิจ) 
  10.5.4.2 การประเมินดา้นชุมชน ผูป้ระกอบการสามารถประเมินความสาํเร็จดา้น
ชุมชนไดจ้าก การอยู่ร่วมกนัระหว่างธุรกิจกบัชุมชน คุณภาพของชีวิตของคนในชุมชน ผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีไร้สารพิษ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน การช่วยพฒันาให้ชุมชนดีข้ึน รวมถึงเสียง
สะทอ้นของคนในชุมชนท่ีมีต่อกิจการ 
  10.5.4.3 การประเมินดา้นครอบครัว ผูป้ระกอบการสามารถประเมินความสาํเร็จ
ด้านครอบครัวจากความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีต่อกิจการ เช่น การให้สมาชิกใน
ครอบครัวเขียนส่ิงท่ีตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็น ดา้นเวลา ดา้นเงิน ดา้นความพยายามและความตอ้งการ
อ่ืนๆ รวบรวมรายการเหล่าน้ี และนํามาประยุกต์ใช้กับการดาํเนินธุรกิจ และนํามาประเมินผล
ร่วมกบัการดาํเนินงาน 

  10.5.4.4 การประเมินดา้นตนเอง ผูป้ระกอบการสามารถประเมินความสาํเร็จดา้น
ตนเองจากการตั้งเป้าหมายสองหรือสามเป้าหมาย อาจเป็นเป้าหมายส่วนตวัหรือเป้าหมายทางธุรกิจ 
ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจ หลงัจากนั้นประเมินผลการดาํเนินงานโดยนํา
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เป้าหมายเหล่าน้ีมาร่วมพิจารณา ส่ิงท่ีทาํได ้ทาํพลาด และไม่ไดท้าํ และพิจารณาถึงสาเหตุของการ
กระทาํเหล่านั้นตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ  
 การตั้งเป้าหมายความสาํเร็จของผูป้ระกอบการทั้ง 4 ดา้น เป็นแนวทางการเร่ิมตน้การ
ดาํเนินธุรกิจขนาดย่อมของผูป้ระกอบการ ท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจได ้ไม่เพียงแต่ตวัผูป้ระกอบการหรือครอบครัว แต่ยงัสามารถตอบแทน
ใหก้บักิจการ บุคลากรและชุมชนไดอี้กดว้ย เป็นส่ิงท่ีไดรั้บมากกว่าชีวิตการทาํงานปกติ เป็นการอยู่
ร่วมกนชุมชนท่ีเรียกวา่ เป็นความสาํเร็จท่ีย ัง่ยนืในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม 

 

10.6  สรุป 

 ปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีโอกาสประสบความสําเร็จในธุรกิจขนาดย่อมสูงกว่าในอดีต
เน่ืองจากวิธีการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลายและการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
คน เทคโนโลยีและทกัษะการดาํเนินงาน ถึงแมว้่าผลตอบแทนจากธุรกิจขนาดย่อมอาจจะไม่มาก
เหมือนกิจการขนาดใหญ่ แต่ลักษณะการทาํงานท่ีมีความยืดหยุ่น การบริหารจัดการในทางท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งการ การสนบัสนุนท่ีมีโอกาสมากข้ึน รูปแบบความสาํเร็จท่ีผูป้ระกอบการเลือก
ได้ เป็นส่ิงท่ีจะทาํให้การประสบความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจขนาดย่อมเป็นส่ิงท่ีหลายคน
ตอ้งการ ผูป้ระกอบการท่ีเรียนรู้วิธีท่ีเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนอกเวลาหรือ
เตม็เวลา เม่ือผูป้ระกอบการดาํเนินการและการจดัการทรัพยากรตามความเหมาะสมของตนเอง และ
ตามความตอ้งการของลูกคา้ ตาํราเล่มน้ีจึงเป็นส่วนช่วยในการเร่ิมตน้ประกอบกิจการ และรูปแบบ
การดาํเนินกิจการท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการทราบประเภทของเคร่ืองมือ และการใชง้านท่ีสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้หป้ระโยชนไ์ด ้เพื่อความสาํเร็จตามท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ทาํต่อจากน้ีเหลือเพียงแค่ การลงมือทาํ 
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คาํถามท้ายบท 

บทที ่ 10 

 

 1. ทาํไมผูป้ระกอบการจึงตอ้งศึกษาวงจรชีวิตธุรกิจขนาดยอ่ม 

 2. วงจรชีวิตธุรกิจขนาดยอ่มมีก่ีระยะ ระยะไหนท่ีมีความสาํคญัต่อธุรกิจขนาดย่อมมาก
ท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 3. ความแตกต่างระหวา่งธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโตสูงและธุรกิจท่ีมีศกัยภาพสูงคืออะไร 
 4. จงบอกขอ้ดีและขอ้ดว้ย ของธุรกิจแบบดั้งเดิมและธุรกิจนอกเวลา มีขอ้ดีและขอ้ดว้ย
อยา่งไร 
 5. วิธีการถ่ายโอนและการปิดกิจการต่างกนัอยา่งไร บอกถึงความเหมาะสมในแต่ละวิธี 
 6. ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการเก่ียวขอ้งกับการเป็นส่วนสําคญัต่อการประสบ
ผลสาํเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม อยา่งไร 
 7. ปัจจยัความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่มมีอะไรบา้ง แต่ละดา้นสาํคญัอยา่งไร 
 8. กญุแจความสาํเร็จท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจขนาดยอ่มคืออะไร 
 9. จงยกตวัอยา่งธุรกิจขนาดยอ่มในชุมชนท่ีประสบผลสาํเร็จ เพราะเหตุใด 
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