
บทที่ 4  
หลักพื้นฐานทางธุรกิจ 

 
 การด าเนินธุรกิจบุคคลต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ด าเนินการเพ่ือการขาย        
มีความสนใจและชอบในธุรกิจที่ตนเองต้องการท า และต้องหาความรู้อยู่เสมอๆ  เพ่ือใช้ในการ
บริหารงานให้มีความเจริเติบโตของธุรกิจ ดังนั้นบุคคลที่จะด าเนินงานธุรกิจสิ่งพิมพ์จะต้องมีความรู้
หลักพ้ืนฐานทางธุรกิจ ได้แก่ ความหมายของผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบและกิจกรรมในการประกอบธุรกิจ  
ประเภทธุรกิจ ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์ธุรกิจ  
เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจด าเนินไปได้ด้วยและประสบความส าเร็จ 
 
ความหมายของธุรกิจ (Business Meaning) 

จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดของนักวิชาการได้ให้ความหมายของธุรกิจ เป็นกิจกรรมใน
การผลิตสินค้าเพ่ือการขาย และตามความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
2542 (ราชบัณฑิตยสถาน.  2546 : 557   ให้ความหมาย “ธุรกิจ” หมายถึง “การงานประจ าเกี่ยวกับ
อาชีพค้าขาย หรือ กิจการอย่างอ่ืนที่ส าคัญและท่ีไม่ใช่ราชการ” ซึ่งสินค้าที่ผลิตนั้นต้องตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นั้นสามารถสร้างความพึงพอใจหรือประทับใจลูกค้า
ไดต้ามท่ีพรพรหม พรหมเพศ (2551 : 3) และบูน และครูท (Boone Louis E. and David L. Kurtz 
1996 : 4) ริ๊กก้ี ดับเบิ้ลยู  กริฟฟริ้น และโรนัลด์ เจ. เอ็บเบิร์ด (Ricky W. Griffin & Ronald J. 
Ebert.  1991 : 5) เน้นย้ าที่กิจการที่ท าการผลิตสินค้าข้ึนมา มีการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดย
มุ่งหวังก าไร” และต้องท าอย่างต่อเนื่อง (สมคิด บางโพ.  2541 : 14) 
 จากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปลักษณะของธุรกิจได้ ดังนี้ 

    1. ธุรกิจจะเก่ียวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆ 
    2. ธุรกิจจะต้องเป็นการจัดหาและผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า 
    3. ธุรกิจเป็นกิจกรรมที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
    4. ธุรกิจเป็นการมุ่งหวังผลก าไร 

 
ความหมายของการประกอบการและค าที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายของการประกอบการ หมายถึง การจัดตั้งอาคารหรือกิจการเพ่ือด าเนินการผลิต 
การจ าหน่าย และการให้บริการโดยการน าเอาปัจจัยต่าง ๆ มาลงทุนในกิจการ อันได้แก่ ทรัพย์สิน 
แรงงาน และเงินทุน เพื่อให้เกิดผลผลิตตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ (ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท และก่อเกียรติ
วิริยะกิจพัฒนา.  2548 : 3) 

ความหมายของ “ผู้ประกอบการ” (Entrepreneur) 
ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลซื้อขายสินค้าหรือให้บริการ

ในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ (ราชบัณฑิตยสถาน.  2546 : 739) ซึ่งจากตามความคิดเห็นของนักวิชาการ
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 หลายท่าน (ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท และ ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.  2548 : 3, เพ็ญศรี        
เลิศเกียรติวิทยา.  2549 : 2) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการนั้น ต้องเป็นบุคคลผู้ซึ่งริเริ่มก่อตั้งกิจการเป็น
เจ้าของหรือหุ้นส่วนโดยยอมรับความเสียงที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ และต้องด าเนินการให้ธุรกิจ
อยู่รอดและมีการพัฒนาเจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ และเพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา (2549 : 2) ยังกล่าวอีกว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจ ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานจึงจะประสบความส าเร็จได้ 

 ตามความคิดเห็นของผู้เขียนผู้ประกอบการต้องมีสารสนเทศรอบด้านเพื่อใช้การวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดอาเซียนต่อไป 

ความหมายของ “ผลิตภัณฑ์” (Product) 
    ผลิตภัณฑ์ หมายถึง “ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถน าเสนอต่อตลาด โดยอาจเป็นสินค้า บริการ

หรือความคิด ทั้งที่มีลักษณะจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งสามารสนองความต้องการ และ  
สร้างความพึงพอใจ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคคาดหวัง” (ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท และก่อเกียรติ  
วิริยะกิจพัฒนา.  2548 : 3) ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมเกิดจากมีความสะดวกต่อการใช้งาน และสามารถ
แข่งขันกันผลิตผลิตภัณฑ์ที่คล้าย ๆ กันด้วย (ประภัสสร บุญมี.  2550 : 20) 

    การผลิต หมายถึง “การน าเอาปัจจัยการผลิต (Input) มาแปรสภาพให้เป็นผลผลิต  
(Output) ตามกรรมวิธีการผลิต (Production Process) หรือผ่านกระบวนการแปรสภาพ 
(Conversion Process) เพ่ือให้ได้ผลผลิต (Output) ตามท่ีต้องการ การผลิตถือว่า เป็นอีกหน้าที่และ
อีกกิจกรรมหนึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องปฏิบัติ” (ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท และก่อเกียรติ  
วิริยะกิจพัฒนา.  2548 : 67) 
  
คุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
 การประกอบธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จนั้นข้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการที่จะต้องมีลักษณะต่าง  ๆ
หลายประการ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย คุณสมบัติของนักธุรกิจบางอย่างสามารถเรียนรู้ได้และบางอย่างต้อง
ฝึกฝน ซึ่งคุณสมบัติของนักธุรกิจ (จุรีพร จันทร์พาณิชย์.  2554 : 5-6 ; ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท และ 
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.  2548 : 11-12 เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา.  2549 : 5) มีดังนี้  

1. ความสนใจและความชอบในธุรกิจ (Business Aptitude) นักธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องเป็นผู้ที่สนใจและชอบในธุรกิจนั้น บางคนสนใจเนื่องจากได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่
เด็กๆ บางคนชอบเพราะได้ผลก าไร และหลายๆคนท าส าเร็จเนื่องจากวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นไปได้ และหลายๆคนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน เช่น ธุรกิจสวนนงนุช จังหวัด
ชลบุร ี

2. ความตั้งใจที่จะลงทุนและเสี่ยงภัย (Willingness to talk Risk) ข้อนี้เป็นข้อส าคัญ 
เนื่องจากต้องใช้เงินทุน พร้อมกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของผู้ปกครองธุรกิจ ไม่เช่นนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
ขาดทุน เริ่มลงทุนด้วยอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องจักร การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง การเก็บรักษา 
สินค้าเพ่ือรอการจ าหน่าย ถ้านักธุรกิจขาดความกล้าเสี่ยงแล้วก็ไม่สามารถจะประกอบการได้ (Caird. 
1993 : 11-20)  

3. มีความรู้และความช านาญ (Knowledge and Skill) นักธุรกิจต้องมีความรู้ด้านเทคนิคใน
การประกอบธุรกิจนั้น ๆ อย่างแจ่มชัด และรู้สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของตน       
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เช่น รู้นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ๆ ของโลก ต้องมีทักษะเศรษฐกิจ
ในเรื่องการผลิต การตลาด วัตถุดิบ และแรงงาน 

4. เป็นนักวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดี (Analytical Mind and Decision Marking Skill)  
การประกอบธุรกิจ มีการแข่งขันสูง นักธุรกิจจะต้องคิด วิเคราะห์สถานการณ์ได้ด้วยข้อมูลจากหลาย
แหล่งหลาย ๆ ด้าน เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง แล้วน าไปตัดสินใจ  

5. เป็นนักบริหาร (Executive) นักธุรกิจต้องมีทักษะและมีความรู้ในการบริหาร สามารถ
ก าหนดเปูาหมายของหน่วยงาน มีการวางแผนเป็นขั้นตอน พร้อมที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนที่วางไว้ และต้องมีความสามารถท่ีจะด าเนินการและควบคุมให้ธุรกิจด าเนินอยู่ตลอดไป  

6. มีภาวะผู้น า (Leadership) นักธุรกิจต้องมีความกล้าหาญ มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจ 
เชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงานให้แสดงความสามารถใน  
การท างานของตนให้เต็มที่ อดทน อดกลั้น ต่อสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ 

7. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) การประกอบธุรกิจต้องเก่ียวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย   
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ นักธุรกิจจึงจ าเป็นต้องยอมรับ และสามารถ
รับค าวิจารณ์ ค าต าหนิ และข้อเสนอแนะจากฝุายต่าง ๆ ได้ 

8. พัฒนาตนเองเสมอ (Dynamics) นักธุรกิจต้องใฝุความรู้อยู่เสมอ เพื่อเกิดความคิด
สร้างสรรค์ เนื่องจากสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ออกสู่
ตลาดที่มีสภาพการแข่งขันสูง 

9. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี จะท าให้คนทั่วไปรู้จักและเป็น          
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนในทางอ้อม เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน 

10. ต้องมีเครือข่ายดี เพื่อจะได้ให้ประโยชนด้านข้อมูลข่าวสาร และการช่วยเหลือด้านต่าง  ๆ 
และสามารถเป็นพลังต่อรองได้ด้วย ตลอดการท าธุรกิจที่มุ่งสู่ตลาดโลก 
 ส าหรับความคิดเห็นของผู้เขียน การมีเครือข่ายต้องเริ่มจากกลุ่มเล็ก  ๆ ไปหากลุ่มใหญ่      
เพ่ือความกระชับ แน่นแฟูน และจริงจังในการช่วยเหลือกัน 
 จากผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบูรณ์ (สมคิด เจดีย์วงศ.์  2549 : 89) 
พบว่า ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญกับนวัตกรรมที่ดีกว่าเป็นอันดับแรก และให้ความส าคัญกับ   
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันดับที่สอง 
 
วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ 
มีนักวิชาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจไว้ (เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา.  2549 : 18 ; 
ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท.  2548 : 3 ; สมคิด บางโพ.  2541 : 16) ดังนี้ 

1. เพ่ือความมั่นคงของกิจการ จากท่ีเจ้าของธุรกิจได้เริ่มด าเนินธุรกิจขึ้น เปูาหมายคือ
ความมั่นคงและส าเร็จในธุรกิจให้มีความเจริญรุ่งเรืองบรรลุจุดประสงค์ที่จะผลิตสินค้าหรือบริการ   
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคไปอย่างต่อเนื่อง  
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2. เพ่ือความเจริญเติบโตของธุรกิจ เพื่อด าเนินธุรกิจไประยะหนึ่งก็ต้องการให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยขยายกิจการ แตกสาขา เมพนักงานขึ้นไปเรื่อยอันหมายถึง กิจการ
เจริญก้าวหน้าทางการเงินและฐานะทางสังคม เป็นรู้จักและยอมรับทั่วไป 

3. เพ่ือผลประโยชน์หรือก าไร แรงจูงใจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ คือ 
ผลก าไร ธุรกิจถ้าไม่มีผลก าไรก็ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ดังนั้นต้องจ าหน่ายสินค้าหรือได้รับ
ค่าบริการในราคาสูงกว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ได้เสียไปในการผลิตสินค้าหรือบริการนั้น  

4. เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจจะต้องไม่ขัดต่อประเพณีศีลธรรมของสังคม     
ไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

5. เพ่ือความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการและองค์ตระกูล เมื่อด าเนินธุรกิจต้องพบกับ
ความส าเร็จ จึงท าให้ผู้ประกอบมีแรงและก าลังใจท าต่อไป 

6. เป็นอาชีพอิสระ ร่ ารวยง่าย มีชื่อเสียงในสังคม 
7. เพ่ือบริการสังคม ธุรกิจบางประเภทเป็นธุรกิจที่มีโอกาสรับใช้สังคม พัฒนาสังคม 

เพ่ือให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นักธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายประเภทนี้มักเป็นนักธุรกิจในองค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่ 
 
ความส าคัญของการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจเป็นการจัดตั้งองค์กรซึ่งหน่วยธุรกิจ เพื่อด าเนินการผลิต การประกอบ    
การอุตสาหกรรม การจ าหน่ายและการให้บริการ ทีมี่ความจ าเป็นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ถ้าประเทศใดมีการประกอบการผลิตสินค้าและบริการมาก จะท าให้ประชาชนในประเทศมี
โอกาสเลือกใช้สินค้าและบริการให้เหมาะสมกับสภาวะและฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล ทุกคน
จะมีการด าเนินชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น การประกอบธุรกิจยังท าให้ประชาชนมีงานท ามากข้ึน มีรายได้
เพ่ิมข้ึน อันเป็นผลให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้นด้วย ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่มี
การแข่งขันกันนั้น การประกอบธุรกิจหรือการท ากิจการธุรกิจต่างๆย่อมท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติอย่างมาก ท าให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้ ผู้ประกอบการก็มีแรงจูงใจ ท าให้
พยายามคิดค้น ประดิษฐ์ พัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ให้สินค้าและบริการในรูปแบบแปลก  ๆ
ใหม ่ๆ ออกมาเสนอขายกับผู้บริโภคตลอดเวลา เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 
และผลก าไรมาเป็นของตนหรือของกิจการให้มากที่สุด รวมทั้งต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย  
ช่วยกระตุ้นเร่งเร้าความต้องการให้เพิ่มมากขึ้น ท าให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นๆ  
มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึน 
 สรุปความส าคัญของการประกอบธุรกิจ มีดังนี้ คือ  

1. ท าให้เกิดการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ที่ดิน แร่ธาตุ  
ถ่านหิน น้ ามัน ฯลฯ จะถูกพิจารณาน ามาใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์สู.สุดก่อน ตัวอย่างเช่น ที่ดินในเมือง
ใหญ ่ๆ ที่มีราคาแพง ก็จะถูกน ามาสร้างอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม เพื่อให้คนอยู่ได้มาก  ๆ แทนที่จะ
สร้างเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ได้ไม่ก่ีคน 
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2. มีการพัฒนาแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการในการผลิต
สินค้าและบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ท าให้
เกิดแรงงานที่มีทักษะและมีคุณภาพ คุณภาพของแรงงานย่อมข้ึนอยู่กับความรู้ การศึกษา  
ความช านาญงาน ตลอดจนการฝึกอบรม เมื่อแรงงานมีคุณภาพ ย่อมได้รับค่าจ้างแรงงานหรือ
ค่าตอบแทนสูงขึ้น 

3. ท าให้เกิดการลงทุน เนื่องจากการประกอบธุรกิจมักจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการน า
เงินไปฝากธนาคารเพื่อรอรับเฉพาะดอกเบี้ย ประชาชนจ านวนมากจึงนิยมน าทรัพย์สินและเงินสดมา
ลงทุนประกอบธุรกิจ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ในขณะเดียวการลงทุนยังท าให้เกิดประโยชน์     
ด้านอื่น ๆ โดยรวมมากข้ึนด้วย คือ ท าให้เกิดการจ้างแรงงาน ท าให้เกิดการผลิตการบริโภค และเกิด
มูลค่าเพ่ิมในสินค้าหรือบริการมากขึ้น อันเป็นผลให้มีกระแสการเงินหมุนเวียนสะพัดไปอีกมาก  

4. ท าให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น เนื่องจากการพัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ ย่อมท าให้ประชาชนมีโอกาสได้อุปโภคสินค้าหรือบริการที่ดีข้ึน มีคุณค่าสูงขึ้นกว่าเดิม ยิ่งมีการ
แข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการหลาย ๆ ราย ย่อมส่งผลท าให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการที่ดี
กว่าเดิมในราคาท่ีไม่แพง ช่วยให้การด ารงชีวิตของประชาชนสะดวกสบายขึ้น มาตรฐานการครองชีพ
ของประชาชนโดยรวมก็สูงขึ้นด้วย 

5. ท าให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้สูงขึ้น เมื่อมีการประกอบธุรกิจมาก ๆ กิจการ
ธุรกิจย่อมต้องการแรงงาน ต้องการวัตถุดิบเข้ามาปูอนในกิจการของตน ท าให้เกิดการซื้อขายกันมาก
ขึ้น  เป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีงานท าและมีรายได้ เป็นการช่วยสร้างงานใหม่ๆให้กับประชาชน 

6. ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ถ้าผู้ผลิตภายในประเทศสามารถ
ผลิตสินค้าใช้ภายในประเทศและสามารถส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศได้ จะท าให้การสั่งสินค้าเข้าลด
น้อยลง และยังได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออกอีกด้วย  

7. ท าให้ประเทศมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมากขึ้น สามารถจัดสรรงบประมาณมา
พัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศได้อย่างเต็มที่  

8. ท าให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าคิด
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ในการประกอบการ ย่อมท าให้เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ด้วย 

 
องค์ประกอบและกิจกรรมในการประกอบธุรกิจ 
 ในการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่ง  ๆ นั้น จะต้องมีองค์ประกอบและกิจกรรมที่ส าคัญ ที่จะท า
ให้ธุรกิจเกิดข้ึนและด าเนินต่อไปได้ ผู้บริหารธุรกิจจะต้องพิจารณาและให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ
เหล่านี้ โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีความส าคัญมากน้อยข้ึนอยู่กับลักษณะและประเภทของธุรกิจ
ดังต่อไปนี้ 

1. การเงิน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการก่อก าเนิดธุรกิจ เพราะในการเริ่มต้นด าเนิน
ธุรกิจจะต้องใช้เงินลงทุนในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องรู้จักการบริหารด้านการเงิน 
เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย การจัดหาแหล่งเงินทุน และการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิด  
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การหมุนเวียนของเงินตราอย่างสม่ าเสมอ เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีผลก าไรจากการด าเนินงาน
ด้วย 

2. การผลิต ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเช่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ผู้บริโภคมีสิทธิมีอ านาจ
ในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการที่มาเสนอให้อย่างมากมายในตลาด สินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการ
ผลิตขึ้นมาจะต้องมีคุณภาพดี มีราคาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเปูาหมาย สามารถสนองตอบ  
ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ผู้ประกอบจะต้องค านึงถึงสถานที่ประกอบการ เครื่องจักร 
วัตถุดิบ วิธีการผลิต การเก็บรักษาสินค้า การขนส่ง และการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
เพ่ือส่งผลให้การผลิตและการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการมีสถานภาพทางด้านสินค้าและราคาที่
เหมาะสมกับผู้บริโภค 

3. การตลาด เมื่อท าการผลิตสินค้าแล้ว การจัดจ าหน่ายถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนั้น 
การที่จะผลิตสินค้าใดขึ้นมาจะต้องส ารวจความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก และการหาช่องทางใน
การจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว กิจกรรมด้านการตลาดยังรวมไปถึง 
การซื้อขาย แลกเปลี่ยน การขนส่ง การโฆษณา การหีบห่อ การจัดเก็บรักษาและดูแลสินค้าให้อยู่ใน
สภาพดีจนกว่าลูกค้าจะมาซื้อไปใช้ 

4. องค์ประกอบและกิจกรรมเสริม เพื่อให้องค์ประกอบและกิจกรรมทั้งสามดังกล่าว
มาแล้วสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบและกิจกรรมอีกประการหนึ่งเสริม 
องค์ประกอบและกิจกรรมเสริมดังกล่าว ได้แก่ การจัดการ การบริหารงานบุคคล  
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ 
 อาชีพท่ีท้าทายความสามารถมากที่สุด และท าให้ผู้ประกอบอาชีพประสบความส าเร็จมาก
อาชีพหนึ่ง คือ “การประกอบธุรกิจ” ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีความตื่นตัวและท้าทายต่อการได้ก าไรและ
เสี่ยงต่อการขาดทุนในการด าเนินกิจการ ในการประกอบธุรกิจนั้นมีกิจกรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หลายฝุาย คือ 

1. ผู้ลงทุนหรือเจ้าของกิจการ (Owners) คือ ผู้น าเงินทุน (Capital) หรือทรัพย์สินหรือ
สิ่งประดิษฐ์ รวมถึง ที่ดิน (Land) หรือสถานประกอบการ อันได้แก่ อาคาร ส านักงาน โรงงาน คลังเก็บ
รักษาสินค้า และทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) ที่ตนมีหรือสามารถหามาได้ น ามาลงทุน
ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ความเชื่อถือ (Credit) หรือค่าความนิยมในตรายี่ห้อ (Good Will) ที่กิจการ
ได้สร้างชื่อเสียงไว้จนได้รับความนิยม ความเชื่อถือก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ผู้ลงทุนอาจมีเพียงคน
เดียวหรือหลายคนก็ได้ ผู้ลงทุนเหล่านี้จะได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจในรูปของ ผลก าไร  
หรือเงินปันผล ขณะเดียวกันก็ต้องรับภาระการขาดทุน เมื่อธุรกิจด าเนินการผิดพลาด ส่วนเจ้าของที่ดิน
ที่มิได้น าที่ดินมาร่วมลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนเป็น ค่าเช่า ค่าสัมปทาน 

2. แรงงานหรือลูกจ้าง (Labour or Employees) หมายถึง ผู้ที่กิจการจ้างเข้ามาท างาน
ในธุรกิจ ซึ่งมีทั้งแรงงานทางสมอง เช่น ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ เข้ามาท าหน้าที่     
การวางแผน การจัดการ การควบคุมดูแล และการประเมินผล โดยการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 
และด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ และแรงงานทางร่างกาย ซึ่งได้แก่        
ผู้ที่ท างานธุรกิจ งานผลิตในสายอุตสาหกรรม งานขนส่ง งานจัดเก็บสินค้า ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาท างานตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงาน      
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มีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าของแรงงานจะได้รับผลตอบแทนเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชั่น และ
สวัสดิการต่าง ๆ 

3. รัฐบาล (Government) มีหน้าที่บริหารประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น 
รัฐบาลควบคุมและส่งเสริมการด าเนินงานทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการออกกฎหมาย
ก าหนดราคาสินค้าขั้นต่ า การก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าและดูแลไม่ให้มีการผูกขาดสินค้า ลดการผูกขาด 
รักษาคุณภาพสินค้า นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจด้วยการพัฒนาส่งเสริมสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน การส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริมการลงทุน และ
ให้บริการด้านความปลอดภัย เช่น มีสถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง มีกองทหารไว้ปูองกันประเทศชาติ 
รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับธุรกิจเอกชนในการพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ส่วนที่ธุรกิจต้องพึงปฏิบัติต่อรัฐบาล ก็คือ ต้องด าเนินงานภายใต้
กฎหมายต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือร่วมมือสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
เช่น ไม่ข้ึนราคาสินค้าในภาวะฉุกเฉินหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตามใจชอบ การปลอมปนสินค้า  

4. ผู้ซื้อหรือลูกค้า (Buyer or Customer) คือ กลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญมากต่อธุรกิจ 
เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ท าให้ธุรกิจมีรายได้และด าเนินงานอยู่ได้ สิ่งที่ผู้ซื้อต้องการจาก
ธุรกิจก็คือ สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพในระดับท่ียอมรับได้ในราคาที่เหมาะสม แต่ก็มีลูกค้าอีกจ านวน
ไม่น้อยที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าปกติทั่ว ๆ ไป โดยลูกค้ายินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ
นั้น ๆ ในราคาที่สูงขึ้น หรือกลุ่มผู้ซื้อบางกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยที่ต้องการสินค้าในระดับราคาที่ตนหาซื้อได้ 
โดยมิได้ค านึงถึงคุณภาพมากนัก ผู้บริหารธุรกิจจะต้องพยายามท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ    
หากธุรกิจไม่สามารถท าให้ลูกค้าพอใจ ลูกค้าจะหันไปซื้อสินค้าของธุรกิจแห่งใหม่ท่ีเป็นคู่แข่ง ธุรกิจควร
ปรับปรุงสินค้าให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้าอยู่เสมอ หรืออาจจะผลิตสินค้าใหม่  ๆ ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ลูกค้าเดิมพอใจและลูกค้าใหม่ซื้อสินค้าเราเพ่ิมมากข้ึน  

5. ผู้ขาย (Seller) คือ กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจการค้าขาย เป็นช่องทางใน
การกระจายและจัดจ าหน่ายสินคาของผู้ผลิต ได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งรับ
สินค้าโดยตรงจากธุรกิจผู้ผลิตสินค้าแล้วน าไปจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง 

6. คู่แข่งขัน (Competitors) ในการด าเนินธุรกิจย่อมมีคู่แข่งขันซึ่งผลิตสินค้าและบริการ
ประเภทเดียวกันเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเดียวกันได้ ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการของตน เพื่อให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าอยู่เสมอ รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 
โดยวิธี ลด แลก แถม ชิงรางวัล การให้บริการหลังการขายต่าง ๆ เพื่อรักษาความนิยมจากลูกค้าอยู่
เสมอ มิเช่นนั้นอาจจะสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งขันไปก็ได้ ถ้ากิจการของเรามิได้มีการปรับปรุงพัฒนา 
ในขณะที่คู่แข่งขันมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเวลา 

7. เจ้าหนี้ (Creditors) เป็นผู้มีความเก่ียวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการ
ด าเนินธุรกิจนั้น เงินทุนที่ใช้จะหาได้จากสองแหล่งใหญ่ ๆ คือ ส่วนของเราเอง และอีกส่วนหนึ่งได้จาก
การก่อหนี้ การใช้เงินทุนจากการก่อหนี้ ซึ่งได้แก่ การได้รับเครดิตในการช าระค่าสินค้าและวัตถุดิบเป็น
เงินเชื่อ เพื่อท าทุนกิจมีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการมากข้ึน นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถกู้ยืม
จากแหล่งเงินทุนที่ธุรกิจได้รับความเชื่อถือมาขยายกิจการ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
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หลักทรัพย์ โดยกิจการจะเสียดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ สิ่งที่ส าคัญก็คือ กิจการจะต้องรักษาเครดิตกับ
เจ้าหน้าที่ให้ดี เพ่ือการกู้ยืมครั้งต่อไปจะได้ง่ายขึ้น 

 
ประเภทของธุรกิจ 
 ประเภทของธุรกิจแบ่งตามลักษณะการด าเนินงานอาจแบ่งออกได้ 7 ประเภท (ด ารงศักดิ์  
ชัยสนิท และก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.  2548 : 9-10 ; สุดาทิพย์ ตันตินิกุลชัย และศักดา หงส์ทอง.  
2547 : 7-10) คือ  

1. ธุรกิจการเกษตร (Agricultural) ประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร
มาช้านาน ได้แก่ การท าไร่ ท านา ท าสวน และประมง ดังนั้นธุรกิจการเกษตรเป็นผลิตผลที่ได้ใช้บริโภค
ภายในประเทศ และอีกส่วนหนึ่งก็จะจัดส่งไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 

2. ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) เป็นกิจกรรมที่น าเอาวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้า 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใช้เงินทุนน้อย 
แรงงานส่วนใหญ่ใช้สมาชิกภายในครัวเรือน วัตถุดิบก็ใช้วัตถุดิบที่หาได้ภายในท้องถิ่น วิธีการผลิตเป็น
แบบช่างฝีมือ เช่น การทอผ้า การทอเสื่อ การทักทอกระเป๋า การท าร่ม การสานวัสดุที่ใช้ครัวเรือน 
และอุปกรณ์การประมง เป็นต้น 

2.2 อุตสาหกรรมโรงงาน มีลักษณะแตกต่างจากอุสาหกรรมภายในครัวเรือน คือ 
ต้องมีสถานที่ประกอบการ มีกระบวนการผลิต มีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการว่าจ้างแรงงาน และ         
มีการแบ่งงานกันท าตามความถนัด (Division of Labor) การผลิตสินค้าได้ทีละมาก ๆ เช่น 
โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานผลิตเสื้อผ้า โรงงานประกอบรถยนต์ เป็นต้น 

3. ธุรกิจการเงิน (Financial) ผู้ประกอบการธุรกิจการเงิน เป็นการท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเงินไปลงทุนเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ เพราะผู้ประกอบ
ธุรกิจแต่ละประเภทจะต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากในการลงทุน เช่น จัดซื้อท่ีดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 
เครื่องจักร วัตถุดิบ ค่าจัดเก็บรักษาสินค้า ฯลฯ แม้กระท่ังในการจัดจ าหน่ายสินค้าก็จ าเป็นต้องใช้เงิน 
ถ้ามีเงินไม่เพียงพอ การขยายตัวทางธุรกิจก็ด าเนินการได้ช้าหรือได้ไม่ดีเท่าที่ควร ธุรกิจการเงิน ได้แก่ 
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทการเงิน (Finance Company) และบริษัทประกันภัย เครดิตฟอร์งซิเอร์ 

4. ธุรกิจพาณิชย์ (Commercial) ธุรกิจนี้ท าหน้าที่กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
ท าให้ผู้บริโภคมีสินค้า หรือสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้แก่ ผู้แทนจ าหน่าย นายหน้าและตัวแทน 
ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง เป็นต้น 

5. ธุรกิจการก่อสร้าง (Construction) การก่อสร้างมีส่วนช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมก่อสร้างก่อให้เกิดผลผลิตในอุตสาหกรรมอื่น
ตามมาอีกมากมาย เช่น โรงงานเหล็กเส้น โรงโม่หินและย่อยหิน อุตสาหกรรมดูดทราย โรงงาน
ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรม ไม้ อิฐ เหล็กกล้า ทองแดง กระจก เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างถนน ที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสถานที่ต่าง ๆ 
โรงงาน ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
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6. ธุรกิจการสื่อสารและการขนส่ง (Communication and Transportation) เป็น    
การประกอบธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจอ่ืน ๆ กล่าวคือ การสื่อสารและการขนส่งได้ช่วยให้วัตถุดิบไป
ถึงโรงงานและช่วยน าสินค้าจากโรงงานไปสู่พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก ถ้าปราศจากระบบสื่อสารและ  
การขนส่งแล้ว ธุรกิจการค้าย่อมไม่เจริญก้าวหน้าอย่างในปัจจุบันทั้งการค้าในประเทศและต่างประเทศ 
ในปัจจุบันการสื่อสารและการขนส่งได้มีการพัฒนาไปสู่ชุมชนที่อยู่ห่างไกล ท าให้การกระจายสินค้า
เป็นไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง ระบบการสื่อสารและการขนส่งที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ การขนส่ง
ทางบก ทางรถไฟ ทางน้ า ทางอากาศ ทางท่อและทางดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร ตลอดจนการใช้
เครื่องมือที่ทันสมัยในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ช่วยท าให้
การประกอบธุรกิจด าเนินไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นธุรกิจที่ส าคัญมากใน
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

7. ธุรกิจบริการ (Services) เป็นในการให้บริการเพ่ืออ านวยและสร้างความสะดวกสบาย 
รวดเร็ว ความปลอดภัย ความสุขทางกายและทางใจกับผู้บริโภค ธุรกิจบริการนับวันจะขยายตัวและ 
มีความส าคัญมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ และความต้องการของผู้บริโภค
มีมากข้ึนตามไปด้วย ธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจรักษาความปลอดภัย  
ธุรกิจบริการรักษาความสะอาด การขนส่ง โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ธุรกิจนักสืบ ธุรกิจอาบอบนวด 
สปา เป็นต้น 
 
ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ  
 ประภัสสร บุญมี (2550 : 63-66) ให้รายละเอียดของปัจจัยพ้ืนฐานของการประกอบธุรกิจไว้
ดังนี้ 

1. คน (Men or Manpower) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ท่ีท างานในกระบวนการของธุรกิจ 
ทั้งใช้แรงงานและความคิด ซึ่งศักยภาพทางกาย และจิตใจ คนเป็นองค์ประกอบในการบริหาร การผลิต 
การตลาด การเงิน และอ่ืน ๆ 

2. เงิน (Money) หมายถึง เป็นทุนส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น 
โดยเฉพาะการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และแรงงาน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการหาผู้ร่วมทุนใน
การท าธุรกิจและขยายธุรกิจ แหล่งที่มาของทุนอีกแหล่งหนึ่ง คือ ธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน  

3. วัตถุดิบ (Material) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาใช้ในการผลิต หากขาดวัตถุดิบใน
การผลิตแล้วโรงงานหรือกิจการนั้นก็ไม่อาจอยู่รอดหรือเจริญรุ่งเรืองได้ ถ้าขาดวัตถุแล้วการผลิต
หยุดชะงักหรือกระทบกระเทือนจะท าให้ลูกค้าขาดความเชื่อถือและการค้านั้นเสียหาย ผลที่ตามมาคือ
การว่างงานของคนงาน เครื่องจักรไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดังนั้นเมื่อเลือกแหล่งผลิตที่คุ้มค่า  
ควรเป็นท าเล หรือที่ตั้งของแหล่งผลิตที่มีวัตถุดิบเพียงพอที่จะปูอนโรงงาน การขนส่งสะดวกจะได้ไม่
เสียค่าใช้จ่ายของการขนส่งที่สูงเกินไป การมีแหล่งวัตถุดิบส ารองจะท าให้ธุรกิจไม่หยุดชะงัก ถ้าวัตถุดิบ
ใกล้แหล่งผลิตหมดคลังสินค้า 

4. เครื่องจักร (Machine) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการผลิต เครื่องทุ่นแรง 
ท าให้ใช้แรงงานคนน้อยลง การผลิตออกมาได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ใน
ส านักงาน อุปกรณ์ในส านักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการผลิต เป็นต้น 
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5. การจัดการ (Management) หมายถึง การด าเนินงานตามภาระหน้าที่แบ่งกัน โดยมี   
การประสานงานระหว่างกัน แล้วท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่  

6. ตลาด (Market) ผู้ด าเนินธุรกิจต้องศึกษาตลาดและวิจัยความต้องการของตลาด และ  
ต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภค จึงจะท าให้ธุรกิจได้ผลก าไร
เจริญรุ่งเรือง สามารถขยายกิจการได้ในทางตรงข้าม ถ้าธุรกิจขาดตลาดซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า
และบริการแล้ว ธุรกิจย่อมด าเนินการไปไม่ได้ ผลผลิตที่ออกมาหากไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ธุรกิจนั้นต้องประสบกับการขาดทุน  

7. การปฏิบัติการ (Method) คือ การท างานตามหน้าที่ท่ีได้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าและ
บริการ ออกจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคหรือลูกค้า เป็นกิจกรรมการผลิตจากทรัพยากรโดยตรงขององค์กร  
ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร สถานที่ผลิต ส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบ กระบวนการ การวางแผนและ
การควบคุมระบบ (Richard & Nicholas.  1990 อ้างถึงใน ประภัสสร บุญมี.  2550 : 66)  

8. การจูงใจ (Motivate) เป็นการศึกษาและน าเอาความรู้ของพฤติกรรมและความต้องการ
ของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคนในองค์การธุรกิจ แรงจูงใจเกิดขึ้นภายในมนุษย์    
ท าให้เกิดพลังงานอ านาจและชักน าให้เกิดพฤติกรรม เป็นแรงผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเฉพาะ
อย่าง แรงจูงใจท าบุคคลเกิดขวัญและก าลังใจของพนักงานในการท างาน เช่น ถ้าพนักงานท างานโดย  
ไม่มีวันขาด ลา และมาสาย จะได้รับโบนัส 2 เท่าของเงินเดือน เมื่อท างานครบ 1 ปี 
 
รูปแบบของธุรกิจ 
 ในประเทศไทยมีธุรกิจหลายรูปแบบ ผู้ที่ต้องการจะประกอบธุรกิจสามารถเลือกได้ตาม   
ความต้องการและเลือกตามเปูาหมายของแต่ละคนที่หวังผลก าไรจากธุรกิจนั้น ถ้าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจะส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปด้วย ซึ่งการประกอบธุรกิจมี 3 ประเภท (สมพิศ    
เล็กเฟ่ืองฟู และไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์.  2548 : 5-7) ดังนี้ 
 1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) ธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจขนาดเล็กสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยคน ๆ เดียว เริ่มจากการลงทุน การด าเนินการซื้อขาย การตรวจสอบผลก าไรที่เกิด
จากการท าธุรกิจเพียงคนเดียว ธุรกิจเจ้าของคนเดียวจัดตั้งง่าย มีกฎหมายควบคุมไม่มากนัก         
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพได้มากขึ้น รูปแบบธุรกิจแบบนี้ ได้แก่ ร้านอาหาร  
ร้านขายต้นไม้ ร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ร้านบริการเกมและอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
 2. ธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นธุรกิจขนาดกลางที่น าเอาทรัพย์สินของคน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมารวมกัน ตั้งแต่เงินทุนหรือสิ่งของเครื่องใช้ในการท างานมาด าเนินงานร่วมกัน     
การด าเนินธุรกิจนี้อาจมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือช่วยกันด าเนินการก็ได้ ธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน
มีกฎหมายที่ก าหนกรายละเอียดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดตั้ง การเลิกกิจการ เป็นต้น  
การด าเนินงานในธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนมี 2 ประเภท คือ 
     2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) ด าเนินธุรกิจตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปตกลงใจ
ประกอบธุรกิจร่วมกัน โดยที่บุคคลเหล่านั้นจะรับผิดชอบในสิ่งทีเกิดข้ึนในธุรกิจของตนเองทั้งหมด  
โดยไม่จ ากัดจ านวน ธุรกิจอาจจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนก็เป็นนิติบุคคล คือ จะท าธุรกรรม
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ใด ๆ ท าในชื่อของห้างหุ้นส่วนได้ ถ้าไม่จดทะเบียนก็ไม่เป็นนิติบุคคล ท าธุรกรรมใดก็ท าในชื่อของ
เจ้าของกิจการ แล้วจะมีผลในเรื่อง ๆ เช่น การเสียภาษี การด าเนินการฟูองร้องทางคดีความต่าง ๆ  
     2.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเหมือนกับ        
ห้างหุ้นส่วนสามัญ แต่จะมีการแบ่งหุ้นส่วนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
   2.2.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบ เป็นการจ ากัดความรับผิดชอบของหุ้นส่วน
ตามจ านวนหุ้นที่ลงไป ซึ่งจะส่งผลไปถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินธุรกิจนั้นก็จะจ ากัดไป
ด้วย กิจการประเภทนี้กฎหมายจะบังคับไว้ว่าจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น  

2.2.2 ห้างหุ้นส่วนทีไม่จ ากัดความรับผิดชอบ ซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของ 
ห้างหุ้นส่วนโดยไม่จ ากัดจ านวน 
 3. ธุรกิจแบบบริษัท (Company) เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยกิจการท่ีต้องใช้
เงินทุนมากและต้องใช้ผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
     3.1 บริษัทจ ากัด (Company Limited) เป็นบริษัทที่ตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ โดยมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบเท่าที่ตนเองถือหุ้นเท่านั้น 
เช่น ซื้อหุ้น 2,000 บาท จะรับผิดชอบเพียงเท่านั้น โดยจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น 
     3.2 บริษัทมหาชน จ ากัด (Public Company Limited) เป็นลักษณะบริษัทที่มีขนาดใหญ่
มากขึ้นและต้องการใช้เงินลงทุนจ านวนมากมายมาประกอบกิจการ จึงต้องน าเอาหุ้นออกขายให้
ประชาชนทั่วไปที่สนใจมาซื้อหุ้น ซึ่งจะต้องมีเง่ือนไขมากมายในการน าบริษัทมหาชนเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนจากประชาน ซึ่งจะท าให้รับภาระภาษีน้อยกว่าบริษัท 
จ ากัด 
 
สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การธุรกิจ 
 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การธุรกิจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในการด าเนินธุรกิจ 
(ประภัสสร บุญมี.  2550 : 66-72) ซึ่งประกอบด้วย 

1. สภาวะเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงการผลิตสินค้าและการบริโภคของคนใน
ประเทศ เนื่องจากการท าธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่ปริมาณของผู้บริโภคและผู้มารับบริการ ดังนั้น
ถ้าสภาพเศรษฐกิจไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า รุ่งเรืองหรือเกิดภาวะเงินเฟูอก็ตาม มีผลกระทบ
ต่อการว่างงาน ความต้องการของผู้บริโภค ด้านภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐบาล และอัตราดอกเบี้ย 
อ านาจซื้อของผู้บริโภค ระบบอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ต่อหัว เป็นต้น ดังนั้นการจัดการธุรกิจจึงจ าเป็น
ที่ต้องคาดคะเนถึงภาวะเศรษฐกิจในอนาคตด้วย แม้จะคาดคะเนได้ แต่บางครั้งก็ยังผิดพลาดได้ 
ผู้บริหารธุรกิจควรมีวิสัยทัศน์และฉลาดพอที่จะปรับตัวหรือประคับประคองให้กิจการของตนด าเนิน
ต่อไปได้ 

2. คู่แข่ง ธุรกิจต้องมีการแข่งขันระหว่างกัน เพราะการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า
กลุ่มเดียวกันอาจมีมากกว่าหนึ่งราย การแข่งขันมีหลายวิธี ได้แก่ การลดราคาสินค้าที่มีความแตกต่าง
กัน ท าเลที่ตั้ง การให้บริการ และการส่งเสริมการขายสินค้า แหล่งจัดหาทรัพยากร เป็นต้น  
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นักธุรกิจบางรายท าการลดราคาสินค้าของเขาให้ต่ ากว่าคู่แข่ง ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้คู่แข่งลด
ราคาต่ ากว่า วิธีนี้จึงอาจท าให้คู่แข่งบางรายต้องเลิกกิจการไป ในปัจจุบันไม่นิยมท า แต่นักธุรกิจหัน
มาร่วมมือกันมุ่งเน้นแข่งขันที่คุณภาพและบริการของสินค้ามากกว่า  

เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการขายให้ชนะคู่แข่ง คือ การโฆษณา ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่
จะมีรายได้ต่อการส่งเสริมการขายได้มากกว่า บางครั้งธุรกิจขนาดเล็กสามารถจะแข่งขันธุรกิจขนาด
ใหญ่ได้ในกรณีที่ธุรกิจขนาดเล็กท าการส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า การเอาชนะ
คู่แข่งนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสนอสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคนอื่น  

ผู้ผลิตพยายามท าให้สินค้าเขาแตกต่างออกไปจากสินค้าอ่ืนๆด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
เน้นคุณภาพของสินค้า บางธุรกิจใช้ยี่ห้อสินค้าท่ีแตกต่างกัน บางธุรกิจอาศัยท าเลที่ตั้งเป็นเครื่องมือใน
การแข่งขัน บางธุรกิจตั้งราคาเท่ากันหรือถูกกว่า แต่มีการให้บริการสินเชื่อก็ชนะคู่แข่งขันได้ การขนส่ง
ที่ไม่คิดราคา ความเร็วและบริการหลังการขาย อาจจะชนะใจผู้บริโภคได้ 

3. สภาพสังคมและวัฒนธรรม ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีคนจ านวนมาก โดยทั่วไปคนงานจะก่อตั้ง
สหภาพแรงงานขึ้น เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของตน ตลอดจนต่อสู้เรียกร้อง  
สิทธิโยชน์ต่าง ๆ ของตน หากนายจ้างสนองตอบไม่ได้และไม่ตกลงกัน อาจน าไปสู่การนัดหยุดงาน 
ธุรกิจบางแห่งยังมิได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการว่าจ้างและฝึกอบรมคนพิการและให้ความสนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพ่ิงจะพ้นโทษหรือทหารผ่านศึก 

    ธุรกิจจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบทั้งปัจจุบัน และระยะยาวที่เกิดจากการกระท าของ
ธุรกิจที่มีต่อสภาพแวดล้อม และบุคคลที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ นอกจากนี้จากการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านสินค้าและบริการ นักธุรกิจได้รับความกดดันเพื่อให้มีการพิจารณา
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมหลาย ๆ อย่างด้วยกัน คือ (1) ธุรกิจจะต้องหาแนวทางใช้พลังงานและ
ที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2) ธุรกิจต้องรับผิดชอบไม่ให้อากาศเสีย (3) ธุรกิจต้องพิจารณาไม่ให้
เกิดผลกระทบทางเคมีที่จะเกิดข้ึนกับคน สัตว์ และต้นไม้ (4) ธุรกิจต้องผลิตสินค้าและบริการให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล ISO 9000-14000 และได้มาตรฐานการผลิตกับสิ่งแวดล้อม 
     การพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธุรกิจ หลายๆ      
อย่างด้วยกัน เช่น เมื่อธุรกิจจะต้องท าการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงาน ผู้บริหารธุรกิจจะต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจาการด าเนินงานของโรงงานที่มีต่อประชาชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนนั้น การเลือกกระบวนการผลิต การขนส่งสินค้า และการหีบห่อ 
ย่อมจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้น 
 4. กฎหมายและการเมือง องค์การธุรกิจจะเก่ียวข้องกฎหมาย 3 ประเภท คือ กฎหมาย
ปูองกันผูกขาด กฎหมายที่เก่ียวกับแรงงาน และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และยังมีกฎหมายอื่นอีก  
เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าก าไรเกินควร กฎหมายห้ามกักตุนสินค้า ภาวะทางการเมืองก็
เช่นเดียวกันกับเศรษฐกิจ คือ หากเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงจะท าให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจ
สดใสขึ้นด้วย ความเสียงในการลงทุนอาจจะน้อยลง แต่ถ้าภาวะทางการเมืองอยู่ในสภาพฉุกเฉิน 
อาจจะท าให้การจ าหน่ายสินค้าลดน้อยลง  
 5. เทคโนโลยี หมายถึง  “ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ผลก าไรเป็นแรงจูงใจที่
ส าคัญที่สุด การที่จะได้มาซึ่งผลก าไรดังกล่าว  องค์การธุรกิจจะต้องปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิต   
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พัฒนาสินค้าน าวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ ตลอดจนการมีเครื่องจักรที่มีสมรรถภาพสูง ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มีความส าคัญต่อองค์การธุรกิจที่จะท าให้เป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ การลุงทุน
และการตลาดต่อไป ถ้าไม่ท าการพัฒนาปรับปรุงอาจจะพายแพ้แก่คู่แข่ง การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อ หรือผู้บริโภค ซึ่งอาจท าให้พวก
เขาซื้อสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งปัจจัยเหล่านี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) สิ่งที่ก าหนด
ความสามารถของผู้บริโภคส าหรับการซื้อขาย (2) สิ่งที่ก าหนดความเต็มใจของผู้บริโภคส าหรับการซื้อ
สินค้า” ในปัจจุบันการท าธุรกิจอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากข้ึนเรื่อย ๆ และระบบออนไลน์
อ่ืน ๆ แม้กระท่ังธุรกิจขนาดเล็ก อาศัยเล็กขายผ่าน facebook โปรแกรมไลน์ในโทรศัพท์มือถือ     
เป็นต้น โดยสามารถแสดงภาพได้อย่างชัดเจน กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นนิยมมาก 
 6. การค้าระหว่างประเทศ “เป็นกิจกรรมของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ระหว่างกันขององค์กรธุรกิจ ทั้งเอกชนและรัฐบาล ซึ่งเก่ียวข้องด าเนินการในต่างประเทศ ตั้งแต่สอง
ประเทศข้ึนไป ดังนั้น ประเทศใดจะท าหรือผลิตสินค้าจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนที่จะกระทบ
หรือเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น ระบบ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม
และสังคมประเพณี การค้าระหว่างประเทศ ท าให้เกิดธุรกิจส่งออกสินค้า ซึ่งเป็นการขายและส่ง
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ ไปยังประเทศคู่ค้า และท าให้เกิดธุรกิจน าเข้าสินค้า โดยธุรกิจในประเทศสั่งซื้อ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากต่างประเทศ” 
 
บทสรุป   
 ผู้ที่จะด าเนินธุรกิจจ าเป็นต้องรู้ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้ศึกษา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าตนนั้นพร้อมกับทุกปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ  
มีอยู่ 2 ปัจจัยใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยพื้นฐานของกิจการ มี คน เงิน วัตถุ อุปกรณ์ การจัดการ การตลาด   
การปฏิบัติการ และการจูงใจ ส่วนปัจจัยอื่น คือ สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การธุรกิจ   มีภาวะ
เศรษฐกิจ ระบบการแข่งขัน สภาพสังคมและวัฒนธรรม กฎหมายและการเมือง เทคโนโลยี และการค้า
ระหว่างประเทศ  และมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ คุณภาพของสินค้า ราคา คุณภาพและ
ระบบบริการ อย่างไรตามการประกอบธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ด าเนิน
กิจการและข้ึนอยู่กับผู้บริโภคสินค้า  
 ดังนั้นการจะด าเนินกิจการธุรกิจสิ่งพิมพ์นั้น ผู้ที่จะด าเนินการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
เบื้องต้นและรู้จักหลักการตลาด ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป 
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