ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ
ความหมายของธุรกิจ
- กิจกรรมใดๆก็ตามที่ทําใหเกิดมีสินคาหรือบริการขึ้นแลวมีการแลกเปลีย่ นซื้อขายกัน
และมีวัตถุประสงคจะไดประโยชนจากการกระทํากิจกรรมนั้น
- การดําเนินงานกิจกรรมทางดานการผลิต การจําหนายและการบริการ
- วงจรอยางหนึง่ ซึ่งเริ่มตั้งแตการนําทรัพยากรที่หาไดและปจจัยตางๆมาเปลี่ยนสภาพ
ดวยวิธีการตางๆ จนกระทั่งไดเปนสินคาหรือบริการออกมาเพื่อจะนําออกจําหนายใหแก
ผูบริโภค เมื่อจําหนายไดแลวก็จะนํารายไดนั้นมาดําเนินการแปรสภาพทรัพยากรตอไป
ประเภทและองคประกอบของการประกอบธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ
สามารถแบงตามลักษณะของกิจกรรมที่กระทําไดดังนี้
1. ธุรกิจการเกษตร (Agriculture) คือธุรกิจที่ทําการผลิตทางดานเกษตรกรรม
2. ธุรกิจเหมืองแร (Mineral) คือธุรกิจการทําเหมืองแร การขุดเจาะ รวมทัง้ การนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆมาใช
3. ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing) คือธุรกิจการผลิตสินคาและเครื่องอุปโภคทั่วไป
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน คืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใชแรงงานจากสมาชิกใน
ครอบครัวในชวงเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลัก โดยใชวัตถุดิบในครัวเรือน
- อุตสาหกรรมโรงงาน คือ ธุรกิจซึ่งผูผลิตทําการผลิตจากโรงงาน มีการจางแรงงาน
จากแหลงบุคคลภายนอก มีกระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรซึ่งสามารถผลิต
สินคาไดครั้งละมากๆ
4. ธุรกิจการกอสราง (Construction) คือธุรกิจที่นําเอาสินคาสําเร็จรูปจากธุรกิจอื่นๆมาใช
ในการกอสราง
5. ธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชย (Commercial) คือธุรกิจที่เปนชองทางในการกระจายสินคาจาก
ผูผลิตอุตสาหกรรมตางๆไปสูผูบริโภค
6. ธุรกิจการเงิน (Finance) คือธุรกิจที่ใหความชวยเหลือดานการเงิน เชนการใหกยู ืม
7. ธุรกิจบริการ (Service) คือธุรกิจที่ใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและสนองความ
ตองการของธุรกิจและบุคคล
8. ธุรกิจอื่น ๆ ไดแกธุรกิจที่นอกเหนือไปจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน เชน ผูประกอบ
อาชีพอิสระตาง ๆ เชน ครู แพทย เภสัช ฯลฯ
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องคประกอบของการประกอบธุรกิจ
1. การจัดองคกร คือกิจกรรมทีท่ ําใหองคการสามารถจัดรูปแบบการทํางานของบุคลากร
ภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การผลิตและปฏิบัติการ คือกิจกรรมของการนําเอาวัตถุดบิ มาผานกระบวนการในการ
ผลิตเพื่อทําใหเกิดมีสินคาหรือบริการ
3. การตลาด คือการดําเนินการเพื่อจะทําใหสนิ คาหรือบริการที่ผลิตแลวไดรับการเปลี่ยน
มือไปถึงมือผูบริโภค
4. การบัญชีและการเงิน คือการเก็บบันทึกขอมูลการดําเนินงานการจัดทํางบการเงิน
งบประมาณ การจัดหาเงินทุน การใชเงินทุนและลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริหาร
ใหเงินทุนหมุนเวียนอยางพอเหมาะ
5. การจัดหาวัตถุดิบมาปอนโรงงาน คือกิจกรรมในการจัดซือ้ และควบคุมการจัดซื้อ
วัตถุดิบ รวมทัง้ การตรวจนับสินคาคงคลัง
6. การบริหารงานบุคคล คือการดําเนินการจัดสรรพนักงาน การฝกอบรม การจัดหา
รูปแบบของการจูงใจและสวัสดิการตางๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลซึ่ง
สงผลตอความสําเร็จขององคกร
7. การจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร คือการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา
ใชเพื่อความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตางๆ
8. การวิจยั และพัฒนา คือกิจกรรมเพื่อเนนความคิดสรางสรรค คนควานวัตกรรมใหมๆใน
ผลิตภัณฑตางๆเพื่อความพึงพอใจของผูบริโภคอยางสูงสุด
ทรัพยากรและปจจัยพื้นฐานของการทําธุรกิจ
1. MAN หมายถึง ปจจัยที่เปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพของงานอยางเพียงพอในการประกอบธุรกิจ
2. MONEY หมายถึง แหลงเงินทุนซึ่งธุรกิจสามารถนํามาใชในการสนับสนุนและ
เอื้ออํานวยความสะดวกตอการทําธุรกิจ
3. MATERIALS หมายถึง วัตถุดิบและวัตถุที่ตองจัดหามาเพื่อใชในการผลิตหรือสราง
บริการ ซึ่งตองพิจารณาทั้งดานคุณภาพและราคาเพื่อทําใหตนทุนของสินคาหรือบริการ
ที่ผลิตต่ําแตไดคุณภาพที่ดี
4. MANAGEMENT หมายถึง ปจจัยในการจัดการซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหาร โดยรวบรวม
ผลักดันและควบคุมปจจัยที่เปนทรัพยากร เพื่อดําเนินธุรกิจไดตรงกับเปาหมาย
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การจัดองคกรธุรกิจ
ความหมายของการจัดองคกร
หมายถึง ความพยายามของผูบริหารในการกําหนดแนวทาง โครงสรางองคกร โดยใช
กระบวนการตางๆ สําหรับเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน เพื่อความสําเร็จสมความมุงหมายตาม
แผนงานที่ไดจดั วางไว
การจัดองคกรมีพื้นฐานความคิดมาจากการที่กิจกรรมการดําเนินงานขององคกรมีปริมาณ
มากเกินกวาทีบ่ ุคคลเพียงคนเดียวจะกระทําใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยการ
รวมแรงรวมใจของความรูความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลทุกๆฝายชวยกันจัดสรรงาน
ตามความเหมาะสมของตนเองและลักษณะงานนัน้ ๆ
ประโยชนของการจัดองคกร
1. ผูปฏิบัติงานทราบถึงขอบเขตของงาน ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่และภารกิจตาง ๆที่
กําหนดไว
2. ประสานหนาที่งานดานตางๆและจัดกลุมงานที่สัมพันธใหอยูในหนวยเดียวกัน ทําให
การทํางานไมซ้ําซอนและขจัดขอขัดแยงในหนาที่งาน รวมทั้งทําใหประหยัด
3. เห็นกระแสการไหลของงานและลดความสับสนในการทํางาน
4. มีขวัญกําลังใจและรวมแรงรวมใจในการทํางานดีขึ้น
แผนภูมิองคการ
คือ รูปไดอะแกรมที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะตางๆที่สําคัญขององคกร รวมทั้งหนาที่และ
ความสัมพันธของฝายตางๆ เพื่อทําใหพนักงานไดทราบและเขาใจถึงลักษณะโครงสรางขององคกรที่
ตนเองทํางานอยู แผนภูมิองคกรควรแสดงสิ่งที่สําคัญ 5 ประการคือ
1. มีการแบงหนวยงานในแตละฝาย โดยแสดงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานและของบุคคลในหนวยงานนั้น
2. มีการใชเสนแสดงการเชื่อมโยงของสายการบังคับบัญชาวา ใครเปนผูอ อกคําสั่งและใคร
ตองรายงานตอใคร เปนตน
3. มีการแบงงานเปนกลุม เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ประเภทของงานที่ตองปฏิบัติ โดยแสดงและอธิบายยอๆอยางชัดเจนถึงงานตางๆและ
ขอบเขตของความรับผิดชอบสําหรับงานนั้น
5. ระดับของการจัดการ โดยแสดงใหเห็นวาในแตละหนวยงานมีใครเปนผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งแสดงถึงสวนรวมขององคกรดวย ผูที่ตองรายงานตอ
ผูบริหารคนเดียวกัน จะอยูใ นระดับเดียวกัน
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หลักเกณฑการจัดแผนกงาน
การจัดแผนกงานขององคกร อาจใชขอพิจารณาจากหลักเกณฑตอไปนี้
1. จํานวนคน (By number)
คือจัดรวมคนเปนจํานวนเทาๆกันแลวแบงงานใหแกบุคคลเหลานี้ มักใชในระดับต่ําสุด
ขององคกร
2. หนาที่ (Function)
คือการรวมกลุม หนาที่ตางๆที่คลายคลึงกันเขาดวยกันแลวจัดเปนแผนก เชนหนาทีก่ าร
ผลิต การเงิน แตละแผนกจะรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงไปยังผูจัดการใหญ ซึ่ง
ผูบริหารระดับสูงสุดจะเปนผูป ระสานงานใหทุกอยางสอดคลองประสานกัน มีขอดีคอื
ทําใหบุคคลทํางานตามความถนัดและสามารถของตนเอง การควบคุมไมยุงยาก เหมาะ
กับธุรกิจขนาดเล็กในระยะแรก แตไมเหมาะกับธุรกิจทีม่ ีการขยายตัว
3. ผลิตภัณฑ (Product)
คือการจัดแผนกโดยผูบริหารสูงสุดมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตางๆที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑแตละประเภทไปใหกับผูบริหารของแตละผลิตภัณฑ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑแตละอยางมีกลยุทธและเทคนิคเฉพาะตัวแตกตางกัน
ขอดีคือทําใหหนวยงานตางๆ มีอิสระและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑแตละประเภทได
อยางเต็มที่ แตขอเสียคืออาจเกิดปญหาของงานในหนาที่เดียวกัน เชนการเงิน การตลาด
ซึ่งอาจทําใหการทํางานซับซอน
4. พื้นที่ทํางาน (Territory)
คือการจัดแบงกลุมโดยคํานึงถึงการใชพื้นทีแ่ ละสภาพทางภูมิศาสตรหรือทําเลที่ตั้งของ
กิจการที่ตองเขาไปดําเนินการในพื้นทีน่ ั้นๆ ทําใหผูบริหารของแตละทองที่สามารถใช
แนวทางการจําหนายหรือการบริหารไดเหมาะสม โดยปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของ
แตละแหง เชนการจําหนายน้ํามัน ประกันชีวิต แตทําใหตองมีการเสียคาใชจายเพิ่มขึน้
ในดานการประสานงานและการคมนาคม
5. ลูกคา (Customer)
คือการจัดโดยคํานึงถึงลูกคาเปนสําคัญ เพื่อใหกจิ การสามารถตอบสนองความตองการ
และความพอใจของลูกคากลุมตางๆไดดี มักเปนธุรกิจที่มผี ลิตภัณฑที่มผี ลิตภัณฑหลาย
รูปแบบชนิด เชนรานขายเสือ้ ผาซึ่งมีแผนกเด็ก สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ แตขอเสียคือหาก
เกิดความผันผวนของลูกคาในบางกลุม ก็อาจทําใหบางแผนกมีกิจกรรมการทํางานลดลง
จนถึงขั้นยุบแผนก
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6. โครงการหรือเมตริกซ (Project or Matrix organization)
คือการจัดตามหนาที่โครงสรางหลัก แลวสรางทีมโครงการขึ้นชวยเสริมเมื่อมีความ
ตองการใช โดยที่โครงการนัน้ ตองการความชํานาญเฉพาะดาน สมาชิกของทีมโครงการ
มาจากแผนกงานตามหนาทีจ่ ะเขาอยูภ ายใตการอํานวยการของผูบริหารโครงการเปน
การชั่วคราว ซึ่งตองรับความผิดชอบตอความสําเร็จของโครงการ เมื่อโครงการนั้น
สําเร็จ ทีมโครงการจะกลับไปยังแผนกงานเดิม จนกวาจะมีโครงการใหม วิธีการจัด
แผนกแบบนี้เหมาะกับองคกรที่มีกิจการซับซอน แตทําใหการบังคับบัญชาซับซอน
สับสนเพราะจะไมขึ้นกับผูบงั คับบัญชาเพียงผูเดียว
ระบบธุรกิจ (Business System)
ระบบที่ทํางานเพื่อจุดประสงคดานธุรกิจ เชนโรงงานอุตสาหกรรมเปนระบบธุรกิจเพือ่
จุดประสงคดานการผลิต ระบบธุรกิจอื่นๆ เชน ระบบโรงแรม ระบบธนาคาร เปนตนตางก็มี
จุดประสงคแตกตางกันไป ระบบธุรกิจอาจมีการแบงยอยๆลงไปไดอีก เชน ในโรงงานมีการจัดแบง
ออกเปนฝายตางๆ เชน ฝายขาย ซึ่งในฝายขายก็มีระบบงานยอยหลายอยางที่ตองทํา เชน ระบบเก็บ
เงินลูกคา ระบบรับใบสั่งสินคา เปนตน

Input

ระบบธุรกิจ

Output

Input

ระบบธุรกิจ

Output

แผนภาพแสดงระบบธุรกิจ
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1. ระบบ
บัญชีแยก
ประเภท

2. ระบบ
บัญชีลูกหนี้

8. ระบบสิน
คาคงคลัง

3. ระบบ
บัญชีเจาหนี้
ระบบการผลิต

7. ระบบเงิน
เดือน

4. ระบบสั่ง
ซื้อ
6 ระบบ
บุคลากร

5. ระบบจัด
ซื้อ

แผนภาพแสดงระบบการผลิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระบบบัญชีแยกประเภท – เก็บขอมูลบัญชี การเคลื่อนไหวดานบัญชี
ระบบบัญชีลูกหนี้ – เก็บเงินลูกหนี้
ระบบบัญชีเจาหนี้ – ติดตามการใชหนีแ้ กผขู าย
ระบบสั่งซื้อ – รับใบสั่งซื้อจากลูกคา
ระบบจัดซื้อ – สั่งซื้อสินคาจากผูขาย
ระบบบุคลากร - เก็บขอมูลพนักงาน
ระบบเงินเดือน – จายเงินเดือน
ระบบสินคาคงคลัง – ติดตามปริมาณสินคาที่มีอยูในคลังสินคา

ลูกคา

สัง่ ซื้อสินคา
จายเงิน

ระบบเก็บเงินลูกคา

รายงานสถานะ
ของลูกคา

ฝ ายบริหาร

แผนภาพระบบเก็บเงินลูกคา
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