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การบริหารตนทุนธุรกิจบริการใหไดทั้งความมั่งค่ังและความประทับใจ 
  

 
ท่ีมา : https://www.pexels.com/ 

ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจท่ีดําเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินคาท่ีไมเปนตัวตนมีรูปแบบท่ีตอบสนอง

ความตองการของลูกคาดานความพึงพอใจและความคาดหวัง มักจะถูกบริโภคไปพรอมๆกับท่ีผลิตข้ึนมา เชน

ธุรกิจการทองเท่ียว ธุรกิจการรักษาพยาบาล ธุรกิจเก่ียวกับการคมนาคมขนสง ธุรกิจเก่ียวกับท่ีพักอาศัย ธุรกิจ

ท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร ธุรกิจใหการบริการความงาม ธุรกิจเก่ียวกับพลานามัย ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบันเทิง

เริงรมย ธุรกิจเก่ียวกับการเงินและการธนาคาร และธุรกิจสปา เปนตน 

ปจจุบันผูคนท่ีอาศัยในประเทศไทยมีรายไดมากข้ึน การศึกษาดีข้ึน ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพ

ของประชาชนเพ่ิมสูงข้ึน ประชาชนใหความสําคัญกับธุรกิจบริการมากข้ึน เชน สปา คลับออกกําลังกาย  

รานคาราโอเกะ รานเสริมสวยเสริมความงามแตงหนาทําผม ทําเล็บ เปลี่ยนสีผม ลดความอวน ขัดผิวรวมท้ังทํา

หนาใหเด็กลง ดังนั้นธุรกิจบริการจึงมีความจําเปนและเกิดข้ึนเปนดอกเห็ดท้ังนี้เพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย

และความพอใจใหกับลูกคา    

สําหรับการเริ่มตนธุรกิจนั้นควรจะตองศึกษาองคความรูตางๆ ซ่ึงองคความรูท่ีสําคัญในการเริ่มตน

ศึกษาและใชในการบริหารคือการวิเคราะหกิจกรรมธุรกิจและการทําแบบจําลองทางธุรกิจ  

ในการเริ่มตนธุรกิจนั้นผูประกอบการควรมีการมองธุรกิจในภาพรวมอยางครอบคลุม เพ่ือให

ผูประกอบการสามารถตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และชวยพัฒนาขีดความสามารถใน

การแขงขันในระยะยาว ท้ังนี้สามารถสรุปข้ันตอนในการเริ่มตนประกอบธุรกิจได 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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การวิเคราะหกิจกรรมธุรกิจ 

 

 
ท่ีมา : https://www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=561&col_id=34 

ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหตลาด 

1. การเลือกกลุมลูกคาเปาหมาย (Targeting) 

การรูจักลูกคาเปาหมายเปนเรื่องสําคัญในการเริ่มตนทําธุรกิจ เพราะจะทําใหเราสามารถออกแบบ

สินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคา เลือกชองทางการจัดจําหนายท่ีสามารถเขาถึงลูกคา

เปาหมายไดดีรวมถึงสามารถตั้งราคาท่ีลูกคาเปาหมายยินดีท่ีจะจายโดยการเลือกกลุมลูกคาเปาหมาย มี

ข้ันตอนดังนี้ 

1.1 หากลุมลูกคา  

กลุมลูกคาเปาหมายมีหลายแบบ ตัวอยางเชน กลุมตลาดมวลชน (Mass Market) คือ กลุมคน

สวนมาก สินคาท่ีนิยมเปาหมายกลุมนี้ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน เปนตน 

กลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market) คือ การเจาะจงกลุมลูกคาท่ีมีความตองการแตกตางจากกลุมคนท่ัวไปและมี

ขนาดตลาดไมมาก เชน โทรศัพทมือถือสําหรับผูสูงอายุ เปนตน หรืออาจเลือกลูกคาแบบแบงกลุมตลาด

(Segmented Market) ซ่ึงเปนการแบงกลุมลูกคาท่ีมีความตองการแตกตางกันออกเปนกลุม ๆ โดยผลิตสินคา

และบริการท่ีแตกตางกันตามความตองการ ความสามารถในการซ้ือและปริมาณลูกคา 

1.2 เลือกกลุมลูกคาเปาหมาย  

โดยเลือกจากความนาสนใจ ขนาด และการเติบโตของแตละกลุม พรอมกับประเมินวาเราสามารถ

เขาถึงลูกคาแตละกลุมไดดีมากนอยเพียงใดเม่ือเทียบกับคูแขง  

การนําเสนอคุณคาใหแกลูกคา (Value Proposition)  

ธุรกิจตองมีความเขาใจกลุมลูกคาเปาหมาย พฤติกรรมและทัศนคติ เพ่ือนํามาพัฒนาสินคาและบริการ 

ตลอดจนสรางจุดขายใหแกสินคาและบริการของเรา ใหตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายโดย

ข้ันตอนในการกําหนดตําแหนงทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดมีดังตอไปนี้ 
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- ทําความเขาใจในคุณสมบัติหรือประโยชนท่ีไดรับจากสินคาและบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของกลุมลูกคาเปาหมายและตําแหนงทางการตลาดของคูแขง 

- สรางความแตกตางใหกับสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และ

กําหนดตําแหนงทางการตลาดของธุรกิจ 

- วางแผนการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยใชชองทางออนไลน ซ่ึงมีตนทุนท่ีต่ํา

และสอดคลองกับพฤติกรรมลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายรูปแบบ เชน Google AdWords, 

Facebook, Influencer เปนตน 

2. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel) 

พิจารณาเลือกชองทางท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย โดยคํานึงถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคาของ

ลูกคาเปนสําคัญ ลักษณะสินคาและบริการ ภาพลักษณของแบรนดและความคุมคาการรักษาความสัมพันธกับ

ลูกคา (CRM: Customer Relationship Management) เปนกลยุทธการรักษาความสัมพันธกับลูกคาท่ี

องคกร นํามาใชเพ่ือใหลูกคาเกิดความผูกพันใกลชิดกับองคกรมากข้ึน โดยการนําเทคโนโลยีมาใชผานชองทาง

ออนไลนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ (Social CRM) ไดแก ระบบการสมัครสมาชิก การออกบัตร

สะสมแตม 

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหรายไดและตนทุน 

1. รูปแบบของรายได (Revenue Stream) 

ธุรกิจสามารถออกแบบรูปแบบของรายไดใหเหมาะสมกับความตองการ และความสามารถในการใช

จายของลูกคาเปาหมายได เชน การขายสินคา ใหเชา ใหบริการขายลิขสิทธิ์ คาสมาชิก ซ่ึงตองทําการประเมิน

ขอดี ขอเสียของแตละรูปแบบเพ่ือใหตอบสนองลูกคาและแขงขันกับคูแขงได 

2. การตั้งราคา (Pricing) 

ผูประกอบการควรนําวิธีการตั้งราคาจากคุณคาของสินคาหรือบริการท่ีผูบริโภครับรู (Value Based 

Pricing) คือ นําราคาของคูแขงท่ีใกลเคียงกับเราในทองตลาดมาเปนราคาอางอิง ราคาท่ีเหมาะสมคือ ราคา

อางอิง บวกเพ่ิมดวยความเต็มใจจายสําหรับคุณคาของสินคาและบริการของเราท่ีดีกวาหรือแตกตางจากคูแขง

และหักลบดวยราคาสําหรับความแตกตางของสินคาและบริการท่ีดอยกวาคูแขง 

นอกจากนี้ยังมีเทคนิค การตั้งราคาโดยหลักจิตวิทยาเพ่ือทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการได

งายข้ึน โดยมีตัวอยางดังนี้ 

- เทคนิคการตั้งราคาเพ่ือเปรียบเทียบ (Anchoring) ธุรกิจจะตั้งราคาสินคาหรือบริการบางอยางใหโดด

เดนกวาสินคาหรือบริการหลัก เชน ธุรกิจขายท่ีนอนมูลคาตั้งแต 5,000 –10,000 บาท อาจตั้งราคาท่ี
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นอนรุนอ่ืน 20,000 บาท ทําใหท่ีนอนราคา 10,000 บาท ดูถูกกวา สงผลใหลูกคาเลือกท่ีจะซ้ือ

มากกวา 

- เทคนิคการตั้งราคาท่ีคํานวณงาย การตั้งราคาท่ีสามารถคํานวณไดงายจะชวยลด ในการคํานวณ ทําให

ผูซ้ือตัดสินใจซ้ืองาย เชน ตั้งราคา 1,000 บาท แทนการตั้งราคา 987 บาท การตั้งราคาแบบคํานวน

งายนั้นเหมาะสําหรับสินคาท่ีใช “อารมณ” ในการตัดสินใจ เชน สินคาแบรนดเนม 

- เทคนิคแยกคาขนสงจากราคาหลักตามหลักจิตวิทยาผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบราคาสินคากับ

สินคาของคูแขงธุรกิจในตลาดเสมอ ดังนั้น เม่ือธุรกิจแสดงราคาสินคาท่ีแยกกับคาขนสง จะทําให

ลูกคารูสึกวาสินคาธุรกิจนั้นถูกกวาคูแขง 

- เทคนิคเสนอการชําระเงินแบบเปนงวด สินคาท่ีมีราคาสูงทําใหผูซ้ือตัดสินใจซ้ือยากข้ึน ดังนั้นการ

เสนอการจายเงินแบบเปนงวดจะไดผลดีกวา เชน เครื่องออกกําลังกายราคา 30,000 บาท แตติดราคา

ผอน 3,000 บาท 10 เดือน ทําใหลูกคารูสึกวาสินคาราคาถูกกวาราคาจริง 

- เทคนิคใชตัวหนังสือเล็กๆ เขาไวตามหลักจิตวิทยาขนาดตัวหนังสือมีสวนในการคิดวิเคราะหราคา

สินคาของผูซ้ือ โดยตัวหนังสือขนาดเล็กจะทําใหลูกคารูสึกวาราคาไมแพง 

3. การบริหารตนทุน (Cost Management) 

การบริหารตนทุนใหต่ําจะทําใหเราสามารถตั้งราคาแขงขันกับคูแขงไดมากข้ึนและชวยใหมีกําไร

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงข้ันตอนในการบริหารตนทุนมีดังนี้ 

- ทําความเขาใจตนทุน ตนทุน มี 2 ประเภท ไดแก ตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร ตนทุนคงท่ี คือ 

ตนทุนท่ีเราตองจายไมวาจะขายสินคาหรือบริการไดมากหรือนอย เชน รานอาหาร มีตนทุนคงท่ีคือ 

คาเชาอาคารสถานท่ี เงินเดือนพนักงาน เปนตน ในขณะท่ีตนทุนผันแปร คือ ตนทุนท่ีเปลี่ยนไปตาม

ยอดขายสินคาหรือบริการ เชน รานอาหารมีตนทุนผันแปร คือ วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหาร 

- วิเคราะหหาตนทุนท่ีสําคัญท่ีสุด การหาตนทุนหลักของธุรกิจ ทําใหเราสามารถวางแผนจัดการตนทุน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตนทุนหลัก คือ ตนทุนท่ีเกิดจากกิจกรรมและทรัพยากรหลักท่ีเปนตัวสราง

รายไดใหธุรกิจ 

- วางแผนจัดการตนทุน เม่ือหาตนทุนหลักไดแลวตองทําการวางแผนจัดการตนทุนนั้นอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน หากธุรกิจของเรามีตนทุนคงท่ีคอนขางมาก ควรหาวิธีท่ีจะลดตนทุนสวนนี้หรือหา

วิธีเพ่ิมยอดขายเพ่ือเฉลี่ยใหตนทุนสวนนี้ลดลงและพยายามหลีกเลี่ยงคาใชจายท่ีไมจําเปน 

- ประเมินผลและพัฒนาการบริหารตนทุนอยูเสมอ ธุรกิจควรประเมินผลการบริหารตนทุนวาเปนไป

ตามเปาหมายหรือไม และหากมีวิธีการบริหารท่ีดีข้ึนก็ควรมีการนํามาปรับใช 
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4. สรางระบบบัญชี (Accounting System) 

ธุรกิจควรมีระบบบัญชีท่ีชวยในการเก็บขอมูลยอดขายตนทุน กําไร/ขาดทุน และสินคาคงเหลืออยู

เสมอ เพ่ือนํามาวิเคราะหสถานการณของธุรกิจ และใชเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน โดยปจจุบันมีธุรกิจ Startup เชน Flow account ท่ีใหบริการระบบบัญชีออนไลนชวยเก็บเอกสาร 

บริหารคาใชจาย รายงานงบการเงินท่ีถูกตองตามมาตรฐาน อีกท้ังยั้งมีระบบบริหารสินคาคงเหลือ ซ่ึงเหมาะกับ 

SMEs อยางมาก เนื่องจากชวยประหยัดคาใชจายในการสรางระบบบัญชีเองอีกท้ังยังสามารถใชงานผานแอพ

พลิเคชันบนมือถือไดอยางสะดวก 

ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหทรัพยากร 

ในการประกอบธุรกิจตองมีทรัพยากรหลักท่ีเปนกุญแจในการนําธุรกิจไปสูความสําเร็จ อยางธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับการผลิตยอมตองการตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขงในตลาดหรือธุรกิจคิดคนซอฟตแวรก็ตองการบุคลากรท่ี

สามารถสรางคุณคาใหกับงาน ทรัพยากรในการประกอบธุรกิจไมวาจะเปนท่ีดินในการประกอบการ บุคลากร

ในธุรกิจ แหลงเงินทุน ตางก็ตองการการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพดวยกันท้ังสิ้น โดยการบริหารจัดการทรัพยากร

มีข้ันตอน ดังนี้ 

- ระบุวาอะไรคือทรัพยากรหลักของธุรกิจ ทรัพยากรหลัก คือ สิ่งท่ีชวยสรางรายได สรางมูลคาใหกับ

ธุรกิจมากท่ีสุด การระบุทรัพยากรหลัก ทําใหสามารถวางแผนการบริหารทรัพยากรไดดีข้ึน 

- รักษาและพัฒนาทรัพยากรหลักอยูเสมอ เนื่องจากเปนสิ่งท่ีชวยสรางมูลคาและความสามารถใหกับ

ธุรกิจ จึงตองมีการวางแผนเพ่ือรักษาและพัฒนาทรัพยากรหลักอยูเสมอ 

- ใชทรัพยากรหลักท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรหลักอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหธุรกิจมี

การดําเนินการท่ีดีและรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนการลดตนทุนและเพ่ิมกําไรใหกับธุรกิจ ทรัพยากรหลักของ

ธุรกิจสวนใหญมี 3 ประเภท ไดแก 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ: โรงงานหรือหนารานท่ีดีควรตั้งอยูบนสถานท่ีท่ีงายตอการขนสงซ่ึงจะทํา

ใหตนทุนการขนสงลดลง ตําแหนงการตั้งหนารานควรคํานึงถึงความสะดวกในการซ้ือสินคาและ

เขาใชบริการของกลุมลูกคาเปาหมายเปนหลัก ตัวอยางของธุรกิจท่ีใชทรัพยากรทางกายภาพเปน

กลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจ คือ เว็บไซตอเมซอน ธุรกิจท่ีมีเครือขายทางดานโลจิสติกสท่ัวโลก 

เชน เซ็นทรัลหางสรรพสินคาทีมีสาขาท่ัวประเทศ 

2. ทรัพยากรบุคคล: หลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหประสบความสําเร็จโดยยึดหลัก “4 ใจ” 

ดังนี้(คุณวิเศษ วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด 

ซ่ึงไดรับรางวัลนักทรัพยากรดีเดนแหงประเทศไทย ประจาํป 2555) 

2.1 เขาใจ - ทําความเขาใจวาทุกคนมีวิถีชีวิต ลักษณะนิสัย และความตองการท่ีแตกตางกัน เพ่ือ

มอบหมายงานใหตรงกับความตองการและลักษณะการทํางานไดรวมถึงสามารถหาวิธีในการ

ดึงศักยภาพของแตละคนออกมาใชในการทํางานไดอยางเต็มท่ี 
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2.2 จูงใจ – ออกแบบผลตอบแทนท่ีจูงใจใหบุคลากรอยากทํางานกับองคกรมากข้ึน โดยแตละคน

มีสิ่งจูงใจท่ีตางกัน เชน เงินเดือน สวัสดิการ ตําแหนงหนาท่ี ความรู เปนตน 

2.3 สานใจ – คือ การสานใจระหวางบุคลากรในองคกรดวยการทํางานเปนทีม โดยอาจจัด

กิจกรรมใหทํารวมกัน 

2.4 ไดใจ – บริษัทตองสรางวัฒนธรรมในการทํางานรวมกัน ทําใหบุคลากรรูสึกผูกพันกับบริษัท

เสมือนครอบครัวเดียวกัน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคใหม เนนการจัดการเพ่ือบริหารองคความรู หรือเรียกวา “Knowledge 

Management” เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน และการสรางองคความรูใหม เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงาน

และใหเกิดประโยชนตอองคกร 

3. ทรัพยากรเงินทุน: ธุรกิจควรวางแผนการบริหารเงินทุนในดานตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 เงินทุนหมุนเวียน: ควรวางแผนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ 

โดยควรมีรายไดเพียงพอตอคาใชจายเสมอเพ่ือปองกันปญหาสภาพคลอง 

3.2 การถือเงินสด: ควรวางแผนการถือเงินสดใหเหมาะสมโดยจะตองไมนอยจนติดขัดขาดสภาพ

คลอง แตก็ไมควรมากจนเสียโอกาสในการเอาไปลงทุนสรางผลตอบแทนใหงอกเงย 

3.3 แหลงเงินทุนสําหรับขยายธุรกิจ: ควรมีการหาแหลงเงินทุนเตรียมไวสําหรับการขยายธุรกิจ 

3.4 เงินฉุกเฉิน: ควรสํารองเงินสําหรับเหตุการณฉุกเฉิน เชน ไฟไหม ลูกคายกเลิกการซ้ือ

กะทันหัน เปนตน 

ข้ันตอนท่ี 4 วิเคราะหการผลิตและการใหบริการ 

การผลิตและการใหบริการถือเปนกิจกรรมหลัก (Key Activities) ของทุกธุรกิจ เนื่องจากเปนตัวสราง

รายไดหลักใหกับธุรกิจ โดยควรมีการบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนจากการใชทรัพยากรลดลงหรือทําใหไดสินคาหรือบริการเพ่ิมมากข้ึน ข้ันตอนในการวิเคราะหการผลิต

และการใหบริการ มีดังนี้ 

4.1 วิเคราะหหากิจกรรมหลัก พิจารณาวาข้ันตอนใดในการดําเนินธุรกิจมีความสําคัญกับธุรกิจมากท่ีสุด และ

เปนสิ่งท่ีชวยสรางความแตกตางใหกับธุรกิจ 

4.2 พัฒนากิจกรรมหลักอยูเสมอ ตองมีการพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาหรือบริการอยูเสมอ 

4.3 ดําเนินกิจกรรมหลักท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนิน

กิจกรรมหลัก ซ่ึงจะชวยสรางรายไดเพ่ิม รวมถึงลดตนทุนและเวลาในการดําเนินงานอีกดวย 

โดยท่ัวไปการจัดการกิจกรรมหลักประกอบดวย 3 สวน ไดแก การบริหารจัดการกระบวนการผลิต

และการใหบริการการบริหารจัดการหวงโซอุปทานและการพัฒนานวัตกรรมสินคาและบริการ 
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1) การบริหารกระบวนการผลิตและการใหบริการ 

1.1) การบริหารกระบวนการผลิต 

การผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ตองเริ่มตนจากการบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเปน

หลัก โดยผูผลิตจะตองคํานึงถึง คุณภาพ ตนทุน และปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดวัตถุดิบท่ีมี

คุณภาพในตนทุนท่ีสามารถแขงขันได ปจจุบันมีซอฟตแวรท่ีชวยในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต เชน 

โปรแกรม Prima Smart Product ชวยควบคุมวัตถุดิบและอะไหลผูประกอบการอาจใชหลักการของ Six 

Sigma เขามาประยุกตใชกับกระบวนการผลิต โดย Six Sigma เปนการบริหารท่ีมุงเนนสูการลดความผิดพลาด 

การแกไขตัวชิ้นงาน ดวยการสอนใหพนักงานเรียนรูแนวทางในการทําธุรกิจอยางมีหลักการ หลักการสําคัญของ

Six Sigma ประกอบไปดวย 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 

ท่ีมา : https://www.6sigma.us/six-sigma-articles/six-sigma-business-analytics-lean-six-sigma-analytics/ 

- Define คือ การระบุและคัดเลือกประเด็นท่ีตองการปรับปรุง 

- Measure คือ การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก การวางแผนและดําเนินการ

คัดเลือกตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมตลอดจนดําเนินการวัดประสิทธิภาพ 

- Analysis คือการวิเคราะหสาเหตุหลักของปญหา 

- Improve คือ การดําเนินการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เชน การติดตั้งระบบควบคุม

อัตโนมัติเพ่ือลดจํานวนพนักงานในสายการผลิต 

- Control คือ การออกแบบระบบควบคุมการผลิตเพ่ือใหม่ันใจวา กระบวนการจะไมเกิดปญหาเดิมอี 

 

1.2) การบริหารการใหบริการ 

ผูประกอบการควรคํานึงถึงคุณภาพของการใหบริการท่ีชวยสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวา

คูแขงได การบริหารการใหบริการประกอบดวย 6ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การระบุองคประกอบของข้ันตอนการใหบริการเวลาท่ีใหบริการ และขอจํากัดของการใหบริการ 

https://www.6sigma.us/six-sigma-articles/six-sigma-business-analytics-lean-six-sigma-analytics/
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2) ตรวจสอบและวิเคราะหความตองการของลูกคาและสิ่งท่ีลูกคาประทับใจกับการใหบริการ 

3) ออกแบบชุดของการบริการ (Service Package) และมาตรฐานการสรางความประทับใจ 

4) ประชาสัมพันธการขาย และจัดตั้งทีมงานใหบริการ 

5) ทดสอบตลาด และทดลองปฏิบัติตามแผนการตลาด 

6) ควบคุมการปฏิบัติงาน วัดประเมินผลการใหบริการและเปรียบเทียบผลท่ีปฏิบัติกับมาตรฐานการบริการ 

ท่ีกําหนดไว 

เทคนิคในการใหบริการท่ีดี จะเริ่มตั้งแตการตอนรับ โดยจะตองยิ้มแยมแจมใส และแสดงออกถึงความ

เอาใจใสตอลูกคาท่ีมารับบริการ ตองตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงตามท่ีลูกคาตองการ รูจัก

สอบถามและพูดคุยเพ่ือทําความเขาใจในสิ่งท่ีลูกคาตองการรับบริการ รวมถึงการประเมินผลการใหบริการ เพ่ือ

นําผลลัพธมาทําการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาการใหบริการของธุรกิจใหดียิ่งข้ึน 

2) การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน คือ การบริหารจัดการการวางแผน การประสานงาน และการทํางาน

รวมกันขององคกร ตั้งแตกระบวนการสงมอบวัตถุดิบ การผลิตสินคาและบริการ การกระจายสินคา จนกระท่ัง

สินคาสงถึงมือผูบริโภค โดยมีตนทุนรวมในหวงโซอุปทานตํ่าท่ีสุดและผูบริโภคไดรับสนิคาหรือบริการในเวลาท่ี

ผูบริโภคตองการ พรอมกันนี้ยังรวมถึงการแบงปนขอมูลและขาวสารรวมกัน เพ่ือใหแตละองคกรสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูประกอบการอาจใชระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

มาชวยในการพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการหวงโซอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยระบบ ERP 

เปนระบบท่ีชวยเชื่อมโยงขอมูลและระบบงานตางๆ ของแตละกระบวนการธุรกิจ สามารถแชรขอมูลใหแกกัน

ไดตลอดเวลา เพ่ือชวยใหการทํางานเปนระบบมากยิ่งข้ึน สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีตองการ

ทดลองใชโปรแกรม ERP ก็มีโปรแกรมสําเร็จรูปใหบริการเชน Compiere เปนซอฟตแวร ERP ท่ีมีการรวมเอา

ฟงกชั่นของ CRM และฟงกชั่นท่ีจําเปนสําหรับ SMEs ไวอยางครบถวน เชน ความสามารถในการบริการ

จัดการและทํารายงาน การจัดซ้ือ การจัดวัตถุดิบ บริหารระบบการขาย ระบบขายหนาราน POS ระบบจัดการ

ดานการเงิน เปนตน โดยผูใชสามารถเปลี่ยนหรือสรางฟงกชั่นใหมๆ ไดตามความตองการ ซ่ึงสามารถดาวน

โหลดไดจาก www.compiere.com 

3) การพัฒนานวัตกรรมสินคาและบริการ 

'นวัตกรรม' นั้นหมายถึงการทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีใหม การสรางสรรค การพัฒนา การตอยอดยังรวมถึง

การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการหรือรูปแบบธุรกิจ เพ่ือท่ีจะสรางมูลคาใหม ๆ ของสินคา
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และบริการใหกับผูบริโภค และสรางผลตอบแทนทางการเงินใหกับธุรกิจ ดังนั้น นวัตกรรมจึงไมใชแคเพียงการ

สรางเทคโนโลยีใหมเทานั้น โดยนวัตกรรมสามารถแบงไดออกเปน 4รูปแบบ ไดแก 

1) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) 

2) นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต(Process Innovation) 

3) นวัตกรรมดานการบริการ (Service Innovation) 

4) รูปแบบธุรกิจใหม (Business model Innovation) 

ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหพันธมิตรทางธุรกิจ 

พันธมิตรทางธุรกิจ คือ การสรางความรวมมือระหวางธุรกิจในการรวมหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากร และ

ความสามารถเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขัน การหาเครือขายพันธมิตร หรือคูคาทางธุรกิจจึงเปนวิธีการท่ี

จะชวยใหธุรกิจสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หรือลดความเสี่ยงของธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ยัง

สามารถมุงเนนพัฒนาหรือดูแลกิจกรรมหลักสําหรับธุรกิจได การวิเคราะหพันธมิตรทางธุรกิจมีข้ันตอน ดังนี้ 

5.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ศึกษารูปแบบของพันธมิตร ขอดี-ขอเสีย ท่ีเกิดจาก

การเปนพันธมิตรในแตละรูปแบบ 

5.2 เลือกรูปแบบพันธมิตรท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ วาการมีพันธมิตรรูปแบบใด

เหมาะสมท่ีสุด โดยพิจารณาทรัพยากรท่ีมี และทรัพยากรท่ีตองการ ขอจํากัดท่ีตองเผชิญในการทําธุรกิจ 

ตลอดจนเปาหมายในอนาคตของบริษัท 

5.3 รักษาความสัมพันธระหวางบริษัทและพันธมิตร เนื่องจากพันธมิตรเปนสิ่งท่ีชวยสรางมูลคาและ

ความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจจึงตองมีการรักษาความสัมพันธใหดี 

5.4 ประเมินผลจากการเปนพันธมิตร กําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล เพ่ือดูวาการมีพันธมิตรชวยเพ่ิมมูลคา

และประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหกับธุรกิจไดอยางไรบาง 

ประเภทของพันธมิตรทางธรุกิจ 

1. การสรางพันธมิตรกับธุรกิจท่ีไม ใช คูแขง แต มีรูปแบบการดําเนินงานหรือมีผลิตภัณฑอยู ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เชน ธุรกิจรานอาหารตามสั่ง และธุรกิจรานขายน้ําผลไมปนสามารถมาตั้งขาย

อยูขางกัน เนื่องจากสามารถแบงปนกลุมลูกคารวมกันได 

2. การสรางพันธมิตรกับธุรกิจท่ีเปนคูแขง โดยรวมกันสรางกลยุทธเพ่ือใหสามารถเขาถึงฐานลูกคาท่ีมาก

ข้ึนเชน รานเสื้อผาในสไตลท่ีตางกันรวมกันจัดงานแสดงสินคาเดียวกันจะสามารถดึงดูดลูกคาใหมาซ้ือ

สินคาไดมากข้ึน 
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3. การสรางความรวมมือทางธุรกิจเพ่ือตอยอดเปนธุรกิจใหมหรือเรียกวาพันธมิตรแบบธุรกิจรวมทุน 

(Joint Venture) เปนการรวมทุนในการจัดตั้งองคกรใหมรวมกันเพ่ือดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งตาม

วัตถุประสงครวมกัน เชน จัดตั้งบริษัทผลิตกระเปาเก็บความเย็นของเครื่องดื่ม เพ่ือจัดจําหนายให

บริษัทท่ีรวมลงทุน และบริษัทอ่ืน ๆ 

4. การสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจแบบตองพ่ึงพากัน เพ่ือความอยูรอด หรือการสรางพันธมิตร

ระหวางผูผลิตและผูซ้ือ เชน ผูผลิตชิ้นสวนรถยนต กับผูผลิตรถยนต 

 

วิธีควบคุมตนทุนสําหรับธรุกิจ SME 

1. วางแผนงบประมาณและกําหนดคาใชจายใหชัดเจน 

เริ่มแรกคุณจะตองรูกอนวาตนทุนแทจริงในการดําเนินธุรกิจคือเทาไร รายรับและรายจายตางๆ  

ท่ีเกิดข้ึนตองมีการบันทึกทําบัญชีอยางละเอียดชัดเจน จากนั้นตองวิเคราะหแยกประเภทคาใชจายวามีความ

เหมาะสมหรือไม กอนดําเนินการจายเงินหรือซ้ืออะไรก็ตาม ตองไมลืมท่ีจะคนหาเปรียบเทียบราคาอยูเสมอ 

และท่ีสําคัญตองปฏิบัติตามแผนท่ีวางเอาไวอยางเครงครัด 

2. ทําการตลาดออนไลน 

การสรางแบรนดสําหรับธุรกิจ SME ในยุคนี้ไดเปรียบมาก ในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน ซ่ึง

ชวยประหยัดงบไปไดเยอะและยังเขาถึงกลุมเปาหมายอีกดวย เริ่มจากการสรางเว็บไซต เพจ Facebook บัญชี 

Line@ และ Instagram ท้ังนี้คุณสามารถเลือกไดตามวัตถุประสงคธุรกิจ รวมถึงการทําโฆษณาบน Google ท้ัง 

SEM และ SEO ซ่ึงไดผลในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถควบคุมงบประมาณในแตละเดือนได 

3. Barter แลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ 

การแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการสามารถทําไดในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการแลกเปลี่ยนเพ่ือแลกกับ

มีเดียหรือโฆษณาผาน KOL ในเหลาบรรดาบล็อกเกอร ดารา ฯลฯ ทดลองใชสินคาของเราและเปน

กระบอกเสียงบอกตอกับลูกคา หรือหากเรามีคนรูจักท่ีสามารถชวยเราทํางานได เชน การทําบัญชี หรืออ่ืนๆ ก็

สามารถเจรจาตอรองได ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับมูลคาและความเหมาะสมของธุรกิจของคุณดวย 

4. วิเคราะหและคนหาลูกคาตัวจริงของคุณ 

ขอดีของการรูวาใครคือลูกคาตัวจริงของคุณ โดยในท่ีนี้คือกลุมลูกคาท่ี “สรางมูลคา” ใหกับธุรกิจ และ

กลุมลูกคาท่ีไมไดสรางรายไดใหกับธุรกิจมากนัก ทําใหเราสามารถโฟกัสเวลาและตนทุนใหถูกกลุมเปาหมาย 

แตไมใชวาจะท้ิงกลุมท่ีสรางรายไดนอยไปเลยทันที ยกตัวอยางเชน ลูกคาประเภท A สรางรายไดใหกับบริษัท

ไดมากกวาประเภท B ถึง 2 เทา เม่ือรูอยางนี้เราควรนํางบท่ีมีไปลงกับกิจกรรมท่ีจะขยายฐานลูกคาประเภท A 

ใหมากข้ึน เชน เสนอสวนลดท่ีมากข้ึน หรือใหคาคอมมิชชั่นเพ่ิมข้ึน สําหรับผูท่ีสามารถปดการขายไดเปนตน 
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ในขณะท่ีใหความสําคัญนอยเปนอันดับสองกับลูกคาอีกกลุมหนึ่ง นี่ ถือเปนการจัดการทรัพยากรเพ่ือให

เปลี่ยนเปนกําไรไดมากท่ีสุดสําหรับบริษัท 

5. เปล่ียนจากคนมาใชเทคโนโลยีเปนตัวชวยแทน 

ปจจุบันนี้มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับธุรกิจมากมายโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก บางก็ฟรี 

บางก็เสียเงิน แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็ยังถือวาชวยเราประหยัดงบไปไดเยอะรวมถึงเรื่องของพนักงานดวย บริการเหลานี้

มีต้ังแตเทคโนโลยีในการชวยดูแลลูกคา รับชําระเงินออนไลน ไปจนถึงการจัดสงสินคา หรือแมแตการเปด

ชองทางการขายของออนไลนก็เปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีชวยลดตนทุน ท้ังนี้ ในแงของสถานท่ี เครื่องมือในการ

ดําเนินการ และพนักงาน ยกตัวอยางเชน การสงสินคาใหลูกคา แทนท่ีเราจะเอางบมาจางพนักงานขับรถ ซ้ือ

มอเตอรไซค เราก็สามารถใชบริการแมสเซ็นเจอร และบริการสงสินคาทางไปรษณียผานแอพพลิเคชั่นได 

นอกเหนือจากนี้ยังมีตัวอยางอีกมากมายเชน บริการทําใบแจงหนี้ออนไลน ระบบบริหารจัดการรานคา สต็อก

สินคา เปนตน 

การบริหารความประทับใจ 

 

 

ท่ีมา : http://thbusinessinfo.blogspot.com/2015/02/5.html 

   ความประทับใจ เปนความรูสึกดีท่ีเกิดข้ึนหลังการซ้ือสินคาหรือบริการและอยากกลับมาใชซํ้า ซ่ึงสิง

ท่ีจะสรางความประทับใจใหแกลูกคามีหลายปจจัย ซ่ึง "พนักงาน" คือองคประกอบท่ีสําคัญในการสรางความ

ประทับใจใหแกลูกคา หลักการงายๆ 5 ประการท่ีสามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคาโดยพนักงานมีดังนี้ 
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1. ใหความใสใจรายบุคคล ลูกคาแตละคนมีความตองการท่ีแตกตางกัน พนักงานขายควรใหขอมูลท่ีตรงกับ

ความตองการของลูกคาแตละคน มีความเต็มใจในการใหบริการ กระตือรือรน ตอบสนองไดอยางรวดเร็ว รวม

จึงการจํารายละเอียดของลูกคาดวย เชน ชื่อของลูกคา รายการท่ีลูกคาซ้ือประจํา 

2. จําขอมูลไดแมนยํา เม่ือลูกคาสอบถามรายละเอียด พนักงานขายสามารถใหขอมูลไดอยางถูกตองและ

รวดเร็ว ยกตัวอยางเชน ลูกคาจะถามถึงรายละเอียดโปรโมชันมือถือ พนักงานสามารถบอกรายละเอียดไดทันที

แทนท่ีจะหยิบโปรโมชั่นใหลูกคาดู จะแสดงถึงความเปนมืออาชีพในการบริการและภาพลักษณท่ีดีตอธุรกิจดวย 

3. ตอนรับและขอบคุณทุกครั้ง แมจะดูเหมือนเปนเรื่องเล็กนอยแตการตอนรับในท่ีนี้จะเปนการแสดงออกทางสี

หนาและคําพูด โดยการยิ้มและกลาวสวัสดีหรือยินดีตอนรับ หากจํารายรายละเอียดของลูกคาไดก็สามารถ

ทักทายเปนบทสนทนาเพ่ือสรางความเปนกันเองได และเม่ือลูกคาจากไปโดยอาจจะซ้ือหรือไมก็ควรจะขอบคุณ

ทุกครั้ง แมลูกคาไมซ้ือวันนี้แตยังมีโอกาสซ้ือในอนาคต 

4. การแตงกายและบุคลิกของพนักงาน การแตงกายใหเรียบรอยสะอาดเปนสวนหนึ่งในการสรางความ

ประทับใจ และนอกเหนือจากการแตงกายในท่ีมีองคประกอบอ่ืนดวย เชน ทรงผม การแตงหนา กลิ่นกาย กลิ่น

ปาก ทาทาง บุคลิกภาพ สิ่งตางๆเหลานี้แมอาจไมสามารถสัมผัสไดแตสามารถรูสึกได 

5. ใหเกียรติกับลูกคา ไมวาจะเปนลูกคาทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ ไมวาการแตงกายอยางไร รวมถึงให

ความสําคัญกับความเปนสวนตัวของลูกคาดวย เชน ลูกคาบางคนอาจจะไมชอบท่ีพนักงานคอยแนะนําสินคา

มากไป หากเขาตองการรายละเอียดเขาจะสอบถามขอมูลเอง ความสบายใจในการจับจายใชสอยจะมีมากข้ึน

หากปลอยใหลูกคาเลือกเอง 

ทุกธุรกิจสามารถนําหลักการเหลานี้อบรมใหพนักงานขายได ไมวาจะเปนกิจการขนาดไหนก็ตาม หาก

นําไปปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง จะสงผลใหลูกคาเกิดความภักดีตอสินคาหรือ

บริการของธุรกิจ 

กลาวโดยสรุปคือเนื่องจากธุรกิจบริการเปนธุรกิจท่ีไมมีตัวตนสินคาสัมผัสโดยประสาท สัมผัสไมได 

คุณภาพของการบริการจะเปนท่ีพึงพอใจของลูกคาหรือไมนั้นข้ึนอยูกับการปฏิบัติของผูบริหารท่ีตองทราบ

ความตองการของลูกคาท่ีมีอยูอยาง ไมจํากัด ซ่ึงแตละรายก็มีความพึงพอใจแตกตางกันออกไปเชนบางคนมา

แตงหนามีความตองการหลายแบบโดยท่ีแตละแบบนี้จะตองใหเขากับใบหนาดวยโลกแหงธุรกิจบริการยังไม

สามารถเบียดบัง“ความเปลี่ยนแปลง” ท่ีเปรียบไดประหนึ่งคูแขงอีกรายของคนท่ีทําธุรกิจทุกประเภททุกยุคทุก

สมัยท่ีคอยขัดขวางความสําเร็จถาไมรูจักบริหารจัดการมันใหดี โลกของธุรกิจบริการถือวาเปนโลกท่ีเปลี่ยนไป 

รวดเร็วจากเดิมมากจะเห็นงายๆ ไดจากโทรศัพทเม่ือกอนมีใชกันเพียงไมก่ีบานเปนโทรศัพทพ้ืนฐาน ไมสามารถ

นําติดตัวไปขางนอกไดจากบัดนั้นถึงปจจุบันเวลาไมก่ีปวัยรุนทุกคนมีมือถือใชกันแลวนอกจากนี้ความเปลี่ยนไป

ของสีผมเหมือนกันเม่ือกอนรุนพอแมเรามีผมหลากสีหรือเปลาพูดอีกแลวพูดอีกนั่นวาปจจุบันโลกเรามีการ
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เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง การบริการเองเชนกันมีระดับการแขงขันสูง ความรับผิดชอบและความ

จริงใจมีความสําคัญตอธุรกิจบริการเปนอยางยิ่ง 

ดังนั้นธุรกิจจะตองรับผิดชอบตอความรูสึกของลูกคาอีกดวย ในยุคกระแสโลกาภิวัฒนการดําเนินธุรกิจ

บริการในปจจุบันธุรกิจควรท่ีจะเนนคุณภาพในเรื่องการบริการเหนือความคาดหวังของลูกคากลาวคือสามารถ

สรางความรูสึกและความ ประทับใจ ท่ีดีใหเกิดข้ึนกับลูกคาเกินกวาท่ีลูกคาตองการมิใชเพียงทําใหลูกคา รูสึก

เฉยๆกับการรับบริการเทานั้นหรือไมประทับใจจะเกิดความรูสึกท่ีไมดี ซ่ึงไมควรเกิดข้ึนไมวาจะกรณีใดๆก็ตาม

หากลูกคาไดรับปญหาไมพอใจในการแกไขจะตองรีบแกไขทันทีอยาชา สําหรับการทําความเขาใจแตอยาลืมวา

จะตองไมมากเกินไปจนกระท่ังเราขาดทุน วิธีนี้คือการตอบสนองทันที (Take Action) ท่ีเคยไดยินจนติดหู

พยายามใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเกิดความรูสึกวาผูประกอบการเองมีความจริงใจอยาปลอยใหลูกคาเกิด

ความรูสึกท่ีไมดีอยางเด็ดขาด 
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