
บทที่ 2 

แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 

และการจัดหาทุน 

กุลฉัตร ฉัตรกลุ ณ อยุธยา 



  เจ้าของธุรกิจไม่สามารถที่

จะท าได้ด้วยตนเองคนเดียวแต่

จ าเป็นต้องอาศัยความสามารถ

ของบุคคลหลายคน เนื่องจาก

คนเราไม่สามารถท างานหลาย

อย่างได้มีประสิทธิภาพเป็นที่น่า

พอใจได้ในเวลาเดียวกัน และ

การด า เนินธุ รกิจนั้ นมีความ

ซับซ้อน ต้องการความรวดเร็ว

และถูกต้องแม่นย า จึงต้องอาศัย

การท างานร่วมกันและมีการแบ่ง

หน้าที่ตามสายงาน รวมทั้งการ

จัดการอย่างเป็นระบบ 
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กระบวนการของการบริหารธุรกิจ 
กระบวนการส าคัญในการบริหารธุรกิจจะต้อง

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของผูบ้รหิาร 

2. กิจกรรมทางธรุกจิ 

3. ผลทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมทางธรุกจิ 

MGT3102 วจก.รภ.
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หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

POSDC 
Planning 

Organizing 

Staffing 

Directing 

Controlling 



หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้บรหิาร 

1. การวางแผน (Planning) 

 การวางแผนทางธุรกิจเป็นกระบวนการคิดล่วงหน้าแบบมี

เป้าหมายว่า ธุรกิจควรจะด าเนินไปในทิศทางใด อย่างไร โดย

ใคร เม่ือใด ดังนั้นในการจัดท าแผนธุรกิจเป็นการวางแผนก่อน

การจัดตั้งธุรกิจน้ันเอง  แต่การวางแผนธุรกิจเป็นการดูความ

เป็นไปได้ในการลงทุนเมื่อก่อตั้งกิจการไปแล้วซึ่งระยะเวลาของ

แผน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

– แผนระยะยาว (Long-range Plan)  

– แผนระยะสัน้ (Short-range Plan)  
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หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

2. การจัดองค์กร (Organizing) 

 ผู้ประกอบควรมีทักษะในการจัดโครงสร้างองค์กร  ซึ่งในตอน

เริ่มต้นกิจการจะมีพนักงานไม่มากโครงสร้างองค์กรอาจจะมี

ลักษณะหลวมๆ พนักงานแต่ละคนจะถูกมอบหมายงานให้อยู่ใน

หน้าที่หลักต่างๆ เมื่อธุรกิจเติบโตต้องใช้พนักงานในแต่ละงานมาก

ขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องเริ่มจัดองค์กรแบบมีสายงานหลัก (Line 

Organization) คือพนักงานแต่ละคนจะต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้างาน 

1 คน  
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หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

2. การจัดองค์กร (Organizing) 

 

 

 

 

 

 

                    

  

ผู้ประกอบการ 

ผู้จัดการแผนกขาย ผู้จัดการแผนกผลติ ผู้จัดการแผนกบญัชี 

พนักงานขาย พนักงานโรงงาน พนักงานบญัชี 

โครงสร้างองค์กรแบบมสีายงานหลกั MGT3102 วจก.รภ.
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หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

2. การจัดองค์กร (Organizing) 

 

 

 

 

 

 

                    

  
โครงสร้างองค์กรแบบมีสายงานหลกัและมีสายงานสนับสนุน 

ผู้ประกอบการ 

ผู้จัดการแผนกขาย ผู้จัดการแผนกผลติ ผู้จัดการแผนกบญัชี 

พนักงานขาย พนักงานโรงงาน พนักงานบัญชี 

ผู้เช่ียวชาญด้านวจิัยและพฒันา ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารงานบุคคล 
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3. การน าและการจูงใจ (Leading and Motivation 

/ Directing) 

 การจูงใจให้พนักงานร่วมมือกันท างานต้องอาศัย

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และใช้ระบบการติดต่อสื่อสาร

แบบ 2 ทาง (Two-way communication) ซึ่งท าได้ง่าย

เพราะผู้ประกอบการรู้จักพนักงานทุกคนและสามารถ

พูดคุย ปรึกษาหารือได้อย่างสม่ าเสมอ  

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
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4. การควบคมุ (Controlling) 

 เพื่อติดตามการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  

โดยการเปรียบเทียบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

องค์กร กับแผนงานที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน (Standard 

Performance) โดยก าหนดหน่วยวัดอย่างง่าย เช่น 

ยอดขายเป็นหน่วยหรือเป็นตัวเงิน เป็นต้น  

ปัจจัยการผลติ 
(ขั้นที ่1) 

ปัจจัยการผลติ 
(ขั้นที ่1) 

ปัจจัยการผลติ 
(ขั้นที ่1) 

การควบคุม 
แบบป้องกนั 

การควบคุม 
ระหว่างด าเนินงาน 

การควบคุม 
แบบแก้ไข 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
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กิจกรรมทางธุรกจิ (Business Function) 

MGT3102 วจก.รภ.
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กิจกรรมทางธุรกิจ (Business Function) 

1. หน้าที่ด้านการผลติ  

 การผลิตเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับการออกแบบสินค้า การเลือก

ท าเลที่ตั้งของโรงงาน  การวางผังโรงงาน การออกแบบ

กระบวนการผลิต  การจัดท าตารางการผลิต การตรวจสอบ

คุณภาพการผลิต  เป็นต้น  
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เชียงใหม่ 
Rewrite by กลุฉตัร ฉตัรกลุ ณ อยธุยา 12 



2.  หน้าที่ดา้นการตลาด  

 ส่วนการด าเนินการตลาดนั้น จะต้องมีการหากลุ่มลูกค้า

เป้าหมายส าหรับซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจ และการ

พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ ซึ่งส่วนประสม

ทางการตลาดนี้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด

จ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ซึ่งจะน าไปสู่การขาย

สินค้าและบริการของธุรกิจ 

กิจกรรมทางธุรกิจ (Business Function) 
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3. หน้าที่ด้านการเงนิ   

 เงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เพราะเงินทุนจะ

น ามาใช้ในจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตและการจ้างงาน 

เพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารจะต้องมีการพิจารณาถึงแหล่ง

เงินทุน  ค่าของเงินทุนที่หามาได้ และการพิจารณาถึงการ

ลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี

สูงที่สุด (Return on Investment) 

กิจกรรมทางธุรกิจ (Business Function) 
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4.หน้าที่ด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์  

  การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่จะต้องมีสรรหา  คัดเลือกบุคลากรที่

เหมาะสม  มีการจ้างแรงงาน และฝึกฝนอบรมให้สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   

  ซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้บริหารคนน้ันจ ามีความสามารถในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ได้ดีมากน้อยเพียงใด ในการจัดหาและการฝึกอบรม

มีคุณภาพ  เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจของคุณให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อผู้บริโภค  

กิจกรรมทางธุรกิจ (Business Function) 
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  ผลที่ได้รับจากกิจกรรมทาง

ธุ รกิ จจะ เกี่ ย วกั บสินค้ าและ

บริการที่ ได้ เสนอขายให้แก่

ลูกค้า การให้ผลตอบแทนแก่

เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และ

พนักงานของกิจการ ที่ส าคัญคือ 

จ ะต้ อ ง ตอบสนอ งต่ อ ค ว าม

ต้องการของสังคม ด้วย ในกรณี

ที่ผลตอบแทนที่ได้รับไม่สามารถ

ตอบสนองได้ตามที่คาดหวังไว้ 

จ าเป็นที่ผู้บริหารต้องวิเคราะห์

ถึงปัญหาที่ เกิดขึ้น  จากนั้นก็

ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไป

ในทางที่ดียิ่งขึ้น 

ผลทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมทางธรุกจิ 

MGT3102 วจก.รภ.
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ระดับของการบริหารงาน 

  ในการบริหารงานนั้นจะประกอบด้วยผู้บรหิารอย่างนอ้ย 3 ระดับ ซึ่งมีอ านาจ

หน้าที่ความรบัผิดชอบทีแ่ตกต่างกันออกไปดังนี้  

ผู้บริหารระดบัสงูสดุ (Top Manager) 

ผู้บริหารระดบักลาง (Middle Manager) 

ผู้บริหารระดบัตน้ (First-line Manager/Operational) 

 

Top 

Middle 

Operation 

MGT3102 วจก.รภ.
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ปัญหาพื้นฐานของการประกอบธรุกิจ 

• ผู้ประกอบการธรุกจิสว่นหนึง่มีเงินทุนด าเนนิการไม่เพียงพอ  

• ขาดขอ้มูลขา่วสารซึง่เปน็สิง่จ าเปน็ในโลกยุคใหม่  

• เทคโนโลยกีารผลติต่ าท าให้ต้นทุนการผลติตอ่หนว่ยสูงขึน้ได้  

• ตลาดแคบไม่เพยีงพอต่อการลงทุน  

• การขาดบคุลากรที่มทีักษะ  

• ผู้บรหิารขาดทักษะการจดัการสมัยใหม่  

• บริการจากภาครฐับาลยงัไม่เพยีงพอ  

MGT3102 วจก.รภ.
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Break!!! 



SMEs 
Small and Medium Enterprises 



SMEs Definition 

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: 

SMEs) กิจการการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่งและกิจการ

ค้าปลีก หรือกิจการอื่นที่ก าหนดการจัดจ้างหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่ง

ไม่รวมที่ ดิน  ได้แยกประเภทของกิจการออกเป็น  3 กลุ่ มใหญ่ 

ประกอบด้วย  

1. กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาค

เกษตรกรรม (Agricultural  Processing)  ภาคอุตสาหกรรม 

(Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)  

2. กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) 

และการค้าปลีก (Retail)  

3. กิจการบริการ (Service Sector) 
ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2554: ระบบออนไลน์ 
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ลักษณะธุรกจิขนาดกลางและธรุกจิขนาดยอ่ม 

  

ลักษณะธรุกจิ 

จ านวนการจา้งงาน

แรงงาน (คน) 

จ านวนทรพัย์สนิถาวร 

(ล้านบาท) 
ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

กิจการการผลิต ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

กิจการคา้สง่ ไม่เกิน 25 26-50 ไม่เกิน 50 51-200 

กิจการคา้ปลกี ไม่เกิน 15 16-30 ไม่เกิน 30 31-60 

กิจการบรกิาร ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2554: ระบบออนไลน์) 
MGT3102 วจก.รภ.
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ครั้งหนึ่งกับขาโหด...!!! 

MGT3102 วจก.รภ.
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ลกัษณะธุรกจิขนาดกลางและธุรกจิขนาดย่อม (ต่อ) 
ธุรกิจขนาดเล็ก  (Small Business) 

  การประกอบธุรกิจที่มีแรงงานไม่เกนิ 5 คน มี

สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 1,000,000 บาท และมี

โครงสร้างการบริหารจัดการทีย่ืดหยุ่นตามปริมาณ

งานและความจ าเป็น  

ลักษณะธุรกจิขนาดกลางและธรุกจิขนาดยอ่ม 
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ประเภทของการประกอบธุรกิจ 

1. ธุรกิจประกอบการเกษตร 

(Genetic industry)  

2. ธุรกิจสกดัจากธรรมชาต ิ

(Extractive Industry)  

3. ธุรกิจผลติสนิคา้ส าเรจ็รปู 

(Manufacturing Industry)  

4. ธุรกิจการก่อสรา้ง 

(Construction Industry)  

5. ธุรกิจการจ าแนก / แยก      

(Analytical Industry)  

เช่นเหมอืงแร ่, กลั่นน้ าม ั

6. ธุรกิจประกอบทางเคมี   

    (Synthetic Industry)  

ธุรกจิการผลิตสินคา้  (Manufacturing Industry)  
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ประเภทของการประกอบธุรกิจ 

 ธุรกิจการให้บริการ 

(Service Industry)  

 บริการ  หมายถึ ง  การ

ปฏิบั ติ รั บใช้  หรื อการ

อ านวยความสะดวกต่างๆ 

แก่ผู้อื่น  ได้แก่  กิจการ

โรงแรม ร้านอาหาร การ

ท่องเที่ยว โรงภาพยนต์ 

ร้านเสริมสวย ธนาคาร 

การประกันภัย เป็นต้น  
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ประเภทของการประกอบธุรกิจ (ต่อ) 
  ธุรกจิการจดัจ าหนา่ย (Distribution Industry)  

   การจัดจ าหน่าย หมายถึง การน าสินค้าหรือบริการไปแลก

มาเป็นเงิน ซึ่งผู้ขายอาจไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการน้ันโดยตรงก็

ได้ หรือที่เรียกว่า “ธุรกจิซือ้มาขายไป”  ซึ่งอาจจะท าในรูปการค้าส่ง 

การค้าปลีก หรือการค้าระหว่างประเทศ  ได้แก่ การเปิดร้านขายสินค้า

ต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า  ร้านขาย

เสื้อผ้า เครื่องส าอาง  ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  
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ปัจจัยการผลติในการประกอบธุรกจิ 

Material 

Man 

Money 

Machine 

Management 

Information 

1. แรงงาน (Labor/Man) 

2. เงิน (Money)  

3. ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resource) 

– Machine , Material   

4. การเปน็ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship/Management) 

---------------------------------------------------------------------------  

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource) ;ข้อมูลที่จ าเป็น MGT3102 วจก.รภ.
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ท าเลท่ีตั้งธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง 
– อยู่ในเขตตัวเมือง(Downtown) 

– ใช้หลักการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคในการพิจารณา 

– มีการจราจรผ่านหน้าร้านคับคัง่  

– ไมค่วรอยูฝ่ั่งที่เดินทางออกจาก
บ้านไปท างาน (Outbound) 

– พิจารณาความรุนแรงของสภาพ
การแข่งขันในบริเวณนั้น 

– รายได้และอายุของประชากรใน
พื้นที่เป็นอย่างไร 

– การเลือกท าเลธุรกิจค้าส่ง ควร
เลือกพื้นที่ที่เก็บสินค้าได้ เป็น
จ านวนมาก มีความสะดวกใน
การขนส่ง ซึ่งต้องพิจารณาถึง
ลักษณะของสินค้าด้วย 
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ท าเลท่ีตั้งโรงงาน 
• มีท าเลที่ดินเพียงพอต่อการ

ขยายในอนาคต  

• ใกล้แหล่งวัตถุดิบ   

• ระบบคมนาคมสะดวกครบ

ครัน  

• สาธารณูปโภคครบครัน  

• ลักษณะภูมิอากาศถ่ายเทดี 

• หาแรงงานง่าย 

• ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงงาน  

• การก าจัดของเสียดี 

• มีสิ่ งแวดล้อมที่ เป็นมิตรต่อ

ชุมชน MGT3102 วจก.รภ.
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ท าเลท่ีตั้งธุรกิจบริการ 

• บริการท่องเที่ยว 

– ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ลูกค้าต้องการ 

– ใกล้ที่พัก ร้านอาหาร 

– ใกล้สิ่งสะดวกสบาย 

• บริการสุขภาพและความงาม 

– ใกล้ที่พักอาศัยและเดินทางสะดวก ไม่ไกล

จากที่พัก 

– ใกล้ธรรมชาติห่างไกลผู้คน เช่น สปา 

สถานบ าบัดต่างๆ 

• บริการความบนัเทิง 

– อยู่ในย่านชุมชน มีบริการขนส่งมวลชน

สะดวกสบาย 
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รูปแบบการเริ่มต้นท าธุรกิจ 

1. ธุรกิจทีก่่อตัง้ขึน้มาใหม่ 

2. ธุรกิจทีซ่ื้อตอ่มาจากผู้อื่น  

3. ขยายธุรกิจครอบครวั  

4. การรบัสทิธิทางการค้า (Franchise)  
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1. ธุรกิจที่กอ่ตั้งขึน้มาใหม่ 
1. การน าผลิตภัณฑท์ี่มอียูแ่ล้วเขา้สู่ตลาดใหม ่(New Market) 

2. การสรา้งนวตักรรมเขา้สู่ตลาด (New to the world) 

3. การปรบัปรงุผลิตภัณฑเ์ดมิเขา้สู่ตลาดเดิม (New benefit) 
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1. ธุรกิจที่กอ่ตั้งขึน้มาใหม่ (ต่อ) 

ควรมีกระบวน  การคดิและตรียมพรอ้มข้อมูลดงัตอ่ไปนี้  

• ตลาดเป้าหมายควรมีขนาดใหญ่ 

• ตลาดมีอ านาจในการซื้อท่ีมากพอบริษัทจะมีก าไร  

• อัตราก าไรจากการด าเนินงานมีมากพอแก่การลงทุน 

• สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  

• มีความสามารถเฉพาะด้านมากพอด้านการตลาด 

• เคยมีประสบการณ์ในการก่อตั้งธุรกิจมาก่อน 

• ต้นน้ าหรือธุรกิจตอนปลายน้ าเข็มแข็งและดีเพียงพอ  

• มีทุนในการด าเนินงานท่ีเพียงพอ  
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1. ธุรกจิทีก่่อตั้งขึน้มาใหม่ (ต่อ) 
ขั้นตอนการเริม่ตน้กอ่ตัง้ธุรกจิขึน้มาใหม่ 

1. การวิเคราะห์ตลาด  / กลุ่มเป้าหมาย / คู่แข่ง 

2. วิเคราะห์การแข่งขัน  

3. ค านวณต้นทุนในการจัดตัง้และจัดหาทนุได้จาก

แหล่งที่เหมาะสม  

4. เลือกรูปแบบการก่อตั้งทางกฏหมายที่เหมาะสม  

5. เลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม  

6. วางแผนการตลาด (ศึกษาขั้นตอนในบทต่อๆไป) 

1. ธุรกิจที่กอ่ตั้งขึน้มาใหม่ (ต่อ) 
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1. ธุรกจิทีก่่อตั้งขึน้มาใหม่ (ต่อ) 

ข้อดีของการกอ่ตั้งธรุกจิขึน้มาใหม่ 

1.สามารถท าได้ง่ายกว่าการซื้อธุรกิจ 

2.ธุรกิจใหม่สามารถเลือกทุกอย่างตามที่ผู้ประกอบการต้องการ  

3.การหลีกเลี่ยงระเบียบข้อจ ากัดทางกฏหมายที่ไม่เหมาะสมกับตน 

4.ธุรกิจที่ตั้งมาใหม่จะสามารถสร้างภาพพจน์ได้ง่ายกว่า  
  

  

1. ธุรกิจที่กอ่ตั้งขึน้มาใหม่ (ต่อ) 

ข้อเสียของการกอ่ตั้งธรุกจิขึน้ใหม่ 
1.ความเสี่ยงสูงเพราะทุกสิ่งต้องท าใหม่หมด  

2.ต้องใช้เวลาในการด าเนินงานเพื่อให้ได้ลูกค้าประจ า  

3.การลองผิดลองถูก ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้งาน 

4.ต้องใช้เงินทุนที่สูงในการด าเนินงาน  
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2. ธุรกิจที่ซื้อต่อมาจากผู้อื่น 

  “ถ้าธรุกิจยงัดอียู่ ก็คงไมม่ีใครอยากขาย”  

   มีเหตุผลหลายประการที่ท าให้ผู้ประกอบการอยาก

ขายธุรกิจ เช่น เจ้าของเดิมอายุมากท าไม่ไหว ต้อง

ย้ายถิ่นฐาน ข้อจ ากัดของรัฐบาล การขาดแคลน

แรงงาน  แก้ปัญหาไม่ตก ขาดทักษะการท างาน ฯลฯ 

  แต่ก็มีบางส่วนที่ผู้ประกอบการรายเดิมก่อตั้งโดย

ไม่ได้ต้องการด าเนินการต่อเนื่องในระยะยาว แต่ขาย

เพราะก าไรลดลงจึงขายกิจการหรือตรงกนัข้ามขาย

กิจการเพราะได้ก าไร เป็นต้น  
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กระบวนการซื้อกจิการตอ่จากผูอ้ืน่  

1. การค้นหาธุรกิจที่ตอ้งการจะขาย  

2. ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องพิจารณาธุรกิจที่ซื้อต่อ

ไม่ควรคิดตามล าพัง ต้องพิจารณาหลายๆ เช่น 

ด้านธุรกิจ กฎหมาย การเงิน 

3. ต้องพิจารณาปัจจัยด้านการเงิน และความคุ้มค่า 

4. การก าหนดมูลค่าธุรกิจที่จะซื้อ เช่น สินทรัพย์ที่มี

ตัวตน ไม่มีตัวตน ศักยภาพการท าก าไร  

2. ธุรกิจที่ซื้อต่อมาจากผู้อื่น 
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ข้อดีของการซือ้ธุรกจิตอ่จากผู้อืน่  

1. ช่วยลดความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจ  

2. ท าเลที่ตั้งเหมาะสมกับการท าธุรกิจ  

3. สามารถรับช่วงการท าธุรกิจเดิมในการติดตอ่กับ

ผู้ขาย ตัวแทนค้าส่ง  

4. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเริม่ต้นกิจการ  

5. ต้นทุนที่ต่ ากว่าการกอ่ตั้งธุรกจิขึ้นมาใหม่  

6. การเริ่มกิจการจะมีลูกค้าประจ าทันที่  

2. ธุรกิจที่ซื้อต่อมาจากผู้อื่น 
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ข้อเสียของการซื้อธุรกิจต่อจากผูอ้ืน่  

1. ภาพพจน์เป็นเรื่องที่แกไ้ขได้ยาก  

2. ธุรกิจที่ขายต่ออาจมีปัญหาแอบแฝงอยู่  

3. พนักงานลูกจ้างเดิมไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน  

4. ท าเลที่ตั้งเดิมอาจไม่สามารถขยายออกไปได้  

5. การเปลี่ยนมือเจ้าของอาจท าให้ นโยบาย ระเบียบ

วิธีปฏิบัติ การให้ระบบสินเชื่อของธนาคาร ลูกค้า ผู้

จ าหน่าย แตกต่างไปจากเดมิ  

6. สินค้าคงเหลือและเครื่องมืออุปกรณ์เก่าแก่ ช ารุด 

ล้าสมัย ไม่เหมาะที่จะใช้ด าเนินการต่อไป  

2. ธุรกิจที่ซื้อต่อมาจากผู้อื่น 
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3. ขยายธุรกิจครอบครัว  

  ธุรกิจที่มีผู้ประกอบการและพนักงานมาจากครอบครัว

เดียวกันมากกว่า 2 คนขึ้นไปร่วมกันด าเนินธุรกิจ ซึ่งปกติ

ธุรกิจครอบครัวมักจะเป็นการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น

หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน  เพราะการ

ท าธุรกิจต้องยึดผลประโยชน์และความอยู่รอดเป็นหลัก  
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ธุรกจิครอบครัวที่จะประสบความส าเรจ็จะมกีารด าเนนิงานดังนี้  

1.สถานะในธุรกิจเท่าเทียมกับลูกจ้างธรรมดาทุกประการไม่มี

สิทธิพิเศษ 

2.การจ่ายผลตอบแทนหรือการปูนบ าเหน็จ เท่ากับลูกจ้าง   

3. เม่ือแรกเริ่มเข้าท างาน ควรเริ่มจากฝ่ายปฏิบัติการขั้นต่ าสุด 

4.ไม่ควรใช้อคติ หรือความล าเอียงตัดสินใจในธุรกิจ

ครอบครัว 

5.ถ้ามีต าแหน่งท่ีต้องให้เฉพาะบุคคลในครอบครัวควรบอก

ล่วงหน้าด้วย 

6.ควรวางรากฐานของวัฒนธรรมขององค์การ  

7.ควรท าการเข้าใจระหว่างบุคคลในครอบครัวด้วยกันเอง  

3. ขยายธุรกิจครอบครัว  
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 ขั้นตอนการสบืทอดสูร่ะดับบริหารของบคุคลในครอบครวั  

1.ขั้นก่อนเขา้สูธ่รุกจิ  ต้องพาผู้สืบทอดเข้าไปดูธุรกิจอย่างไม่

เป็นทางการ ให้ได้เรียนรู้ว่าการท างานโดยภาพรวมเป็น

อย่างไร 

2.ขั้นแนะน า ให้รู้จักกับลูกจ้างพนักงาน ผู้ขาย นายธนาคาร ท่ี

ติดต่อธุรกิจด้วยอย่างเป็นทางการ   

3.ขั้นเริ่มท างาน  น าสมาชิกในครอบครัวเข้าท างานหรือเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวหรือเริ่มท างานจากบริษัทอื่นให้ได้

ประสบการณ์ก่อน  

4.ขั้นบรรจเุขา้ท างาน ให้เข้าท างานเต็มเวลาเป็นพนักงานใน

ต าแหน่งทั่วไปที่ยังไม่ใช่ต าแหน่งบริหาร เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่าย

การขาย เป็นต้น 

3. ขยายธุรกิจครอบครัว  
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ขั้นตอนการสบืทอดสูร่ะดับบริหารของบคุคลในครอบครวั  

5.ขั้นผู้บริหารขั้นต้น หากมีผลงานที่ดีและมี

ประสบการณ์มากพอให้ขึ้นเป็นผู้บริหารงานบาง

แผนก 

6.ขั้นผู้บริหารแต่งตั้ง   เมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง

ให้เลื่อนต าแหน่งเป็นผู้บริหารทีดู่แลทั่วทั้งกิจการ  

7.ขั้นผู้บริหารเต็มตัว เป็นผู้บริหารที่มีลักษณะความ

เป็นผู้น าครอบง ากิจการได้ทั้งหมด  

3. ขยายธุรกิจครอบครัว  
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ข้อดขีองธุรกิจครอบครวั 

1.ชื่อเสียงของธรุกจิที่สรา้งมาจากบรรพบรุษุ จะตกทอดแก่

ลูกหลาน 

2.บุคคลในครอบครวัจะทุ่มเทแรงกายแรงใจและพฒันา

ธุรกจิมากกวา่ 

3.ด าเนินธรุกจิอยา่งสจุรติเสนอมาตรฐานสม่ าเสมอ เพื่อ

รักษาชือ่เสียง 

ข้อเสยีของธุรกจิครอบครวั 

1.ความสมัพันธส์ว่นตัวมอีทิธิพลต่อธรุกจิมาเกนิไป 

2.การบรหิารงานไม่เปน็มืออาชพี ท าให้ธุรกจิพฒันาชา้ 

3.ความขดัแย้งในเรือ่งของธรุกจิท าลายความสัมพันธใ์น

ครอบครวั  

3. ขยายธุรกิจครอบครัว  
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4.   ธุรกิจการรับสทิธิทางการค้า (Franchise) 

  แฟรนไชส์ คือ ระบบซึ่งผู้ขายแฟรนไชส์อนุญาตให้ ผู้ซื้อแฟรน

ไชส์ ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตลอดจน

สูตรลับ กรรมวิธีต่าง ๆ ของผู้ขายแฟรนไชส์ กับสินค้าหรือบริการของผู้

ซื้อแฟรนไชส์ โดยจะให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระบบ

บัญชี การเงิน การวางแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การ

ฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ขายแฟรนไชส์จะควบคุมคุณภาพของ

สินค้า หรือบริการของผู้ซื้อแฟรนไชส์ และวิธีด าเนินกิจการของผู้ซื้อ 

แฟรนไชส์ในบางประการด้วย  
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 ธุรกิจการรับสิทธิทางการค้าสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท 

  4.1 ธุรกิจรับสิทธิทางการค้าที่ใช้สินค้าและชื่อทางการค้า  

               (Product and Trade name Franchise)  

  4.2 ธุรกิจการรับสิทธิทางการค้าที่ใช้รูปแบบทางธุรกิจ  

        (Business Format Franchise)   

4.   ธุรกิจการรับสทิธิทางการค้า (Franchise) 
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 ข้อดีของธรุกจิการรบัสิทธทิางการคา้ 

– ลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 

– ได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าในการด าเนินการ

แบบมาตรฐาน 

– ได้รับการอบรมฝึกฝนที่ทันสมัยและต่อเนื่องอยู่เสมอ 

– ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น หาแหล่งเงินกู้ให้  

– สามารถใช้กลยุทธ์ทางการค้าได้เต็มท่ี เช่น ช่วยท า

โฆษณาให ้

– ได้รับวัตถุดิบในราคาถูกกว่า 

– สามารถตั้งธุรกิจได้ง่ายกว่า  

4.   ธุรกิจการรับสทิธิทางการค้า (Franchise) 

MGT3102 วจก.รภ.

เชียงใหม่ 
Rewrite by กลุฉตัร ฉตัรกลุ ณ อยธุยา 48 



 ข้อเสียของธรุกจิการรบัสิทธทิางการคา้ 

– ต้องเสียค่าธรรมเนียม Royalty Fee และส่วนแบ่งรายได้
ค่อนข้างสูง 

– ถูกบังคับให้ด าเนินการตามนโยบาย 

– มีข้อจ ากัดด้านเขตพื้นท่ีและผู้รับสิทธิไม่สามารถน าสินค้า
อื่นมาขายได้ 

– เงื่อนไขของสัญญาสิทธิทางการค้าส่วนใหญ่ไม่ยุติธรรม 

– ผู้รับสิทธิที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา อาจถูกเพิกถอนสิทธิทาง
การค้าได้ 

– ผู้รับสิทธิรายอื่นก่อปัญหาหรือความเสียหาย จะท าให้เสีย
ภาพพจน์ 

– ผู้รับสิทธิต้องพึ่งพาอาศัยบริษัทแม่มากเกินไป  

4.   ธุรกิจการรับสทิธิทางการค้า (Franchise) 
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การจัดหาเงนิทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ  

 ความส าคญัของเงนิทนุ 

  ทุน คือ ทรัพย์ที่ส ารองไวเ้พื่อการใดการหนึง่เช่นเดียวกบั

เวลาเราตอ้งการเริ่มต้นกจิการของตวัเราเองกจ็ าเปน็ต้อง

อาศัย "ทุน" เพื่อใช้ในการเริม่ต้นกจิการนัน้ ๆ นั่นเอง  
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การเตรียมตัวในการกูเ้งิน  

1. นัดหมายล่วงหนา้  

2. เตรยีมตอบค าถามตา่งๆ ว่าเราเขา้ใจ เกี่ยวกับ

ธุรกิจของเราเพยีงใด 

3. เตรยีมท าส าเนาแผนธุรกจิไวห้ลาย ๆ ชุด  

4. เตรยีมเจรจาเรื่องการค้ าประกันดว้ยทรพัยส์ิน 

5. นัดหมายว่าจะขอฟงัค าตอบเมือ่ไหร ่และถ้ามีการ

ล่าช้าออกไปใหถ้ามทางผู้ใหกู้ว้า่จะตอ้งการ

ข้อมูลใดเพิ่มเตมิบ้าง  

การจัดหาเงนิทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ  
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การจัดหาเงนิทุน 
แหล่งท่ีมาของเงิน 

แหล่งเงินทุนภายใน แหล่งเงินทุนภายนอก 

ก าไรสะสมและค่าเส่ือม
ราคา 

เงินทุนระยะสั้น 

เงินทุนระยะยาว 

การจัดหาเงนิทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ  
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การช่วยเหลอืผู้ประกอบการจากหนว่ยงานของรฐับาล 

• กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  

• กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 

• กระทรวงการคลงั 

• กระทรวงพาณชิย์ 

• กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสังคม 

• กระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

• ส านักนายกรฐัมนตรี 

• (ศงป.)  
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การชว่ยเหลอืผู้ประกอบการจากหนว่ยงานอสิระ 
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