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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มุม
มองที่ดีในกำรเริ่มต้นธุรกิจ เป็นบทควำมท่ีเสนอแนวทำง

แก้ไขปัญหำดังค�ำกล่ำวว่ำ “เป้ำหมำยมีไว้พุ่งชน อุปสรรค

กเ็ช่นกนั” ยคุนีใ้ครใครหลำยคนต่ำงกอ็ยำกมธีรุกจิของตวัเองแต่ท�ำไม

ถึงไม่ลงมือท�ำควำมฝันให้เป็นจริงกันครับ บทควำมนี้จึงรวบรวม

ข้อมูลของกำรเร่ิมต้นธุรกิจที่จะต้องก้ำวข้ำมปัญหำพื้นฐำน ด้วย

กำรน�ำประสบกำรณ์ และวิธีเอำชนะอุปสรรคในกำรเริ่มต้นธุรกิจ 

เหล่ำนี้

1.  “ไม่มเีงนิทนุ” จำกค�ำว่ำ “ฉนัไม่มเีงนิทนุ” ลองเปลีย่นมำ

เป็น “ฉันจะหำเงินทุนได้จำกช่องทำงไหนได้บ้ำง?” ในปัจจุบัน ยุค

อุตสำหกรรม 4.0 มีธุรกิจหลำกหลำยรูปแบบที่ใช้ทุนน้อย หรือแทบ

จะไม่ต้องใช้ทุนเริ่มต้นเลย เมื่อไม่มีเงินทุน เรำก็ต้องลงแรงกำย และ

ควำมคิดให้มำกข้ึนซึ่งหลำยๆ ครั้งกลับพบว่ำเป็นโอกำสที่ดีด้วยซ�้ำ  

ถ้ำเรำสำมำรถหำรำยได้ด้วยกำรใช้ควำมคดิเป็นต้นทนุในธรุกจิ และ

สร้ำงแนวคิดว่ำธุรกิจต้องมีอุปสรรค ต่อจะให้ล้มลุกคลุกคลำนอีก 

กี่ครั้งก็ไม่เป็นอุปสรรค เพรำะควำมสำมำรถเรำจะไม่หำยไปไหนทั้ง

ยงัจะเป็นกำรเพิม่พนูประสบกำรณ์ และแนวทำงกำรแก้ปัญหำใหม่ๆ 

ซึ่งถ้ำมองในอีกมุมหนึ่งแล้วนั้น เงินทุนก้อนใหญ่อำจจะประกอบไป

ด้วยเงินทุนก้อนเล็กๆ หลำยๆ ก้อนรวมกันก็เป็นได้ กำรใช้ควำมคิด

ให้มำก พยำยำมให้เยอะ ลดกำรใช้เงินทุนจ�ำนวนมำกลง และเริ่ม

พิจำรณำธุรกิจที่ใช้เงินทุนน้อย วำงแผนกำรระดมทุนในระยะยำว 

สุดท้ำยแล้วธุรกิจของคุณจะไม่ประสบปัญหำเรื่องเงินทุนอีกต่อไป 

เพรำะเงนิทนุทีเ่ลก็น้อยจะสะสมกลำยเป็นกำรรบัเงนิทนุมำกขึน้ รวม

ทั้งท�ำให้ได้ธุรกิจในมือพร้อมประสบกำรณ์อีกมำกมำย

2. “ไม่มีความรู้” คนส่วนใหญ่มักพูดว่ำ “ฉันไม่มีควำมรู้ ... 

ไม่ได้เรียนมำ ท�ำไม่ได้หรอก” แต่เมื่อคุณได้ตั้งเป้ำหมำยที่จะเริ่มต้น

ธุรกิจแล้ว คุณจะปล่อยธุรกิจในอนำคตด้วยกำรถอดใจง่ำยๆ เพรำะ

แค่ “ควำมไม่รู้” จริงๆ หรอ? มีนักธุรกิจท่ำนหนึ่งเคยกล่ำวไว้ว่ำ “เมื่อ

ไม่รู้...ก็ต้องเรียนรู้” เพรำะแท้จริงแล้วนั้น คนที่ประสบควำมส�ำเร็จ

ส่วนใหญ่กเ็ริม่จำกค�ำว่ำ ‘ไม่รู’้ แทบทัง้นัน้ เพยีงแต่พวกเขำ ไม่ปล่อย

ให้ควำมไม่รู้มำหยุดเขำได้ ควำมรู้นั้นหำได้ไม่อยำกในยุดอุตสำห-

กรรม 4.0 เพียงคุณเริ่มจำกกำรสังเกต อ่ำนหนังสือ ศึกษำหำควำมรู้

จำกผู้มีประสบกำรณ์ หรือแม้กระทั่งสื่อกำรสอนออนไลน์ต่ำงๆ ที่มี

อยู่จ�ำนวนมำก และมีให้โอกำสคุณในกำรเข้ำถึงได้ไม่ยำก ดังนั้น

ควำมไม่รู้จึงแก้ง่ำยๆ เพียงแค่คุณเริ่มต้น ทดลอง เรียนรู้ และลงมือ

ท�ำจริง เพรำะไม่ว่ำผลลัพธ์นั้นจะส�ำเร็จหรือไม่ แต่ควำมรู้ที่ได้มำนั้น 

คอื ทำงเลอืกทีจ่ะไปก�ำหนดเส้นทำงทีถ่กูต้อง และสำมำรถเข้ำสูธุ่รกิจ

อื่นๆ อีกมำกมำยในอนำคตอย่ำงแน่นอน

มุมมองที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจ
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6.  ปัญหา: เศรษฐกิจซบเซา ค้าขายไม่ดี จำกปัญหำที่คน

จะด�ำเนินธุรกิจพิจำรณำจำกปัจจัยภำยนอก ที่เรียกว่ำ ควำมเสี่ยงที่

ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) ว่ำเป็นปัจจัยที่เรำควบคุมไม่ได้ 

จำกสภำพเศรษฐกิจที่เป็นส่ิงสะท้อน ระบบกลไกภำยในตลำดว่ำมี

ปัญหำ แต่ไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุอะไรก็ตำม เศรษฐกิจซบเซำ 

กำรค้ำขำยทีฝื่ดเคอืง คอื หลกัฐำนทีเ่ป็นกำรอธบิำยภำพรวม หรอืธรุกจิ

ส่วนใหญ่ แต่อย่ำงไรกต็ำมในระบบเศรษฐกจิซบเซำนีก้จ็ะต้องมธีรุกจิ

ที่ช่วยผลักดันกลไลตลำดให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรค้ำขำยก็ยังจะต้อง

มนีัน้กค็อืเรำจะค้องเพิม่ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัเพิม่รอบในกำร

ขำยสินค้ำ และบริกำรให้เร็วขึ้น ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของ

ธรุกจิทีร่วดเรว็ จะท�ำให้เรำอยูใ่นรอดในทกุสภำพเศรษฐกจิ เพรำะใน

ควำมเป็นจริงระบบเศรษฐกิจมีค�ำว่ำ วัฎจักร มีช่วงเศรษฐกิจซบเซำ

ก็จะต้องมีช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรืองต่อมำด้วย

7. ปัญหา: การเมืองร้อนแรง ซึ่งก็ยังเป็นปัญหำที่เรียกว่ำ 

ปัจจัยภำยนอก ที่เรียกว่ำควำมเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic 

Risk) เป็นปัญหำที่มีผลกระทบของธุรกิจจำกสภำวกำรณ์ที่รอบบ้ำน

ไม่ปรกติ สังคมมีควำมเห็นที่แตกต่ำง จำกสภำพปัญหำกำรเมืองนี้

จริงๆ แล้วเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่เรำควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกับภัย

ธรรมชำติ สภำพแวดล้อม อุบัติเหตุ และวิกฤตอื่นๆ ซึ่งปัญหำที ่

แท้จริงแล้วคือ กำรที่เรำขำดแผนกำรณ์รองรับเมื่อเกิดวิกฤตกำรณ์

ต่ำงหำก ที่เรำนิยมเรียกว่ำแผนฉุกเฉิน แผนส�ำรองซึ่งในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจย่อมต้องเผชิญกับควำมไม่แน่นอนหรือควำมเสี่ยง 

โดยปรกติวิกฤตกำรณ์ของปัญหำภำยนอกที่ไม่สำมำรถ

ควบคุม เกิดขึ้นได้เสมอวิธีที่ดีที่สุดในกำรป้องกันควำมเสี่ยง คือ กำร

ยอมรับควำมเสี่ยงนั้นไว้ต้ังแต่ต้น ดังนั้น เรำควรมีกำรประชุมกำร

วำงแผนรับมือ เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ไม่คำดฝัน จนท�ำให้ธุรกิจของเรำ

ต้องหยุดชะงักลง เหมือนค�ำว่ำ เล่นหมำกรุกยังต้องคิด เดินหมำก

ธุรกิจจะไม่คิดได้อย่ำงไรครับ 

8. ปัญหา: หุ้นส่วนไม่ดี โดนโกง ไม่ช่วยเหลอื ในกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจ เป็นปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงสม�่ำเสมอในกรณีที่ธุรกิจที่เรำด�ำเนิน

กำรอยู่ที่ไม่ใช่ลักษณะครอบครัวที่มีอ�ำนำจกำรผูกขำดกำรตัดสินใจ

 3. “ไม่มีประสบการณ์” มีปรัชญำจีนกล่ำวไว้ว่ำ “หนทำง

หมื่นลี้ ย่อมเริ่มต้นที่ก้ำวแรก” กำรนับก้ำวแรกเป็นสิ่งส�ำคัญ เพรำะ

เรำสำมำรถเรียนรู้จำกกำรลงมอืท�ำจรงิ ประสบกำรณ์ก็จะเกิดขึน้จำก

สิง่ทีเ่รำได้ผ่ำนมำ และเรำท�ำบ่อยๆ ก็จะกลำยเป็นควำมช�ำนำญ เมือ่

มีประสบกำรณ์กจ็ะสำมำรถมองเห็นภำพได้กว้ำงขึน้ กำรท่ีเรำเริม่จำก

ก้ำวเล็กๆ ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของก้ำวที่ใหญ่ขึ้น ประสบกำรณ์เรำ

สำมำรถสร้ำงได้ แค่ต้องลงมือท�ำจริง พร้อมยอมรับข้อผิดพลำด 

กล้ำทดลองท�ำ ไม่หยุดพัฒนำ แค่ค�ำว่ำไม่มีประสบกำรณ์ จะไม่ใช่

อุปสรรคอีกต่อไป เพรำะประสบกำรณ์จะต้องมีเพิ่มอยู่ตลอดเวลำ

เหมือนบันไดก้ำวไปสู่บัลลังค์ และเมื่อเรำไปถึงก็แค่เพื่อนั่งบัลลังค์

เพียงชั่วครำว หรือเพื่อกำรพัก และก้ำวสู่บันไดขั้นใหม่ต่อไป ครับ

4. “ไม่รูจ้ะขายอะไรด”ี หลำยคนคงจะเริม่จำกกำรขำยสิง่ที่

อยำกขำย และมกัจะล้มเหลว เพรำะไม่ได้มสีิง่ทีต่ลำดอยำกซือ้ ฉะนัน้

หำกไม่รู้จะขำยอะไรก่อนดีจริงๆ ขอแนะน�ำให้เริ่มจำกสิ่งที่เรำรู้จักดี

ก่อนสิง่ทีเ่รำคุน้เคย และมคีวำมเข้ำใจกว่ำคนอืน่ว่ำสำมำรถช่วยเหลอื

เขำในสิง่ทีเ่ขำต้องกำร รวมทัง้ท่ีเรำจะต้องสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัเขำ

ว่ำเรำสำมำรถท่ีจะช่วยแก้ปัญหำได้รวดเร็ว จำกนั้นค่อยๆ พัฒนำ

ควำมรูแ้บบต่อยอดจำกกำรเริม่ต้นกำรขำยให้ใครก็ได้ท่ีต้องกำรสนิค้ำ

และบรกิำรนัน้ ตำมมำด้วยช่องทำงในกำรตดิต่อเพือ่กำรขำยต่อยอด

ต่อไป พร้อมสังเกตควำมต้องกำรของตลำด พยำยำมที่จะขำยสินค้ำ

หรือบริกำรที่มีคุณค่ำให้กับผู้ซื้อ รวมทั้งกำรเก็บข้อมูลของผู้ซื้อว่ำ

สินค้ำเพรำะอะไร มีกำรตอบสนองกับตลำดตำมที่คำดกำรณ์หรือไม่ 

กำรท�ำธรุกจิหลำยครัง้ คอื กำรหำค�ำตอบในกำรแก้ไขปัญหำ

ให้ผู้อื่นไม่ใช่กำรตอบสนองควำมต้องกำรของตัวเรำเพียงคนเดียว 

กำรพิจำรณำกำรเริ่มต้นธุรกิจด้วยกำรหำค�ำตอบของปัญหำที่คุณม ี

มำก่อนแล้วต่อยอดไปยังคนอื่นๆ บำงทีค�ำตอบของธุรกิจจึงเกิดขึ้น 

กำรเริ่มต้นธุรกิจอำจอยู่ใกล้ตัวกว่ำที่คิด

5. ปัญหา: หมนุเงนิไม่ทนั กำรจ่ำยเงนิสดเพือ่ซือ้วตัถดุบิใน

กำรผลติ แต่มกีำรขำยสนิค้ำ ในระบบเงนิเชือ่ คอื กำรทีล่กูค้ำน�ำสนิค้ำ

ไปขำยก่อนที่จะจ่ำยค่ำสินค้ำตำมมำในภำยหลัง อำจท�ำให้ธุรกิจ

ประสบปัญหำเงินขำดสภำพคล่อง ซึ่งในกำรด�ำเนินงำนในหลำยๆ 

ธรุกจินัน้ เงินทนุหมนุเวยีนบำงครัง้จ�ำเป็น เพรำะเงนิสดเปรยีบเสมอืน

เลอืดทีห่ล่อเลีย้งธรุกจิให้เดนิต่อไปได้ กำรบรหิำรจดักำรเงนิ และกำร

ควบคมุสนิค้ำคงเหลอื (STOCK) ทีไ่ม่ดนีัน้ ย่อมส่งผลต่อสภำพคล่อง

ของธุรกิจ และก่อให้เกิดปัญหำตำมมำ เรำจึงควรที่จะวำงแผนกำร

เกบ็สนิค้ำ ลดกำรซือ้ขำยด้วยกำรให้ระยะเวลำกำรช�ำระหนี ้(Credit) 

หรือเจรจำต่อรองเพื่อเพิ่มรำยได้ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรซื้อสินค้ำใน

ระบบเงินเชื่อ เพื่อให้ธุรกิจไม่ประสบปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงิน 

ขณะเดยีวกนัเพิม่ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนนิธรุกจิแบบกำรจ่ำยช�ำระ

ด้วยเงินสดให้มำกข้ึน เพือ่ทีจ่ะให้ธรุกจิมเีงนิทนุหมนุเวยีนสงูข้ึน ท�ำให้

วงจรทำงด้ำนกำรเงนิสัน้ลง เพิม่สภำพคล่องอย่ำงมเีหตผุล พอดี และ

พอเพียง
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ของธุรกิจในกลุ่มบุคคล หรือผู้มีอ�ำนำจเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดใน

ธรุกจิน้ัน ปัญหำของควำมขดัแย้งย่อมต้องเกดิขึน้เสมอ ดงันัน้ จงึเป็น

เรื่องปรกติของธุรกิจ หำกเรำไม่นับควำมตั้งใจไม่ดีของตัวบุคคลแล้ว 

หลำยๆ ครั้งก็เกิดจำกกำรส่ือสำรท่ีไม่ชัดเจน กำรช่วยเหลือ และ 

กำรตรวจสอบอย่ำงตรงไปตรงมำ แนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำ 

เพียงเรำจดัท�ำคูม่อืแผนธรุกจิ ในส่วนกำรบรหิำรกำรแยก แบ่งอ�ำนำจ

ในกำรตัดสินใจในแต่ละหน้ำที่อย่ำงชัดเจนตั้งแต่แรก เรำก็จะ

สำมำรถแก้ไขกำรบริหำรงำนภำยในได้อย่ำงไม่ยำก รวมทัง้กำรแก้ไข

ปัญหำคูค้่ำทำงธรุกจิได้ด้วย หำกเรำคำดหวงัคูค้่ำท่ีด ีเรำควรเริม่เป็น

คูค้่ำทีด่ก่ีอน ควำมเชือ่ใจมำพร้อมกับควำมจรงิใจ สำมำรถตรวจสอบ

ได้ควำมใส่ใจในรำยละเอียด ไม่ปล่อยปะละเลยในกิจกำรต่ำงของ

ธุรกิจ เกิดปัญหำต้องรีบแก้ไข มีกำรประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรไข

ปัญหำ กำรใช้พระเดช พระคุณในกำรบริหำรงำน รวมถึงเมื่อผ่ำนพ้น

ประสบกำรณ์ดงักล่ำว กน็�ำประสบกำรณ์มำพฒันำเป็นคูม่อื วำงแผน

ต่อไป 

9.  ปัญหา: รายใหญ่มาแย่งตลาด ธุรกิจคู่แข่งที่มีก�ำลัง

ทรัพย์สูงกว่ำ ทุนทรัพย์หนำกว่ำ สู้กำรแข่งขันไม่ไหว  ปัญหำนี ้

ก็เช่นกัน ธุรกิจย่อมต้องมีกำรแข่งขันในทุกตลำด เพรำะส่วนใหญ่
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ธุรกิจจะอยู่ในตลำดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (ตลำดก่ึงแข่งขันกึ่งผูกขำด 

ตลำดผู้ขำยน้อยรำย และตลำดผูกขำด) ดังนั้น เรำก็ควรที่จะพัฒนำ

ศักยภำพของธุรกิจมีศักยภำพให้มีอัตรำกำรเติบโตสูง จำกลักษณะ

ของธุรกิจที่ส่วนใหญ่อยู่ในตลำดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขำด ท�ำให้กำร

แข่งขันของธุรกิจย่อมต้องประสบปัญหำกำรแข่งขันของธุรกิจรำย

ใหญ่ โดยเริ่มแรกนี้คู่แข่งทำงธุรกิจรำยใหญ่อำจให้ควำมสนใจใน

ธุรกิจของเรำซึ่งมีควำมได้เปรียบของคู่แข่งที่มีขนำดใหญ่กว่ำ และมี

ทุนมำกกว่ำ ควำมใหญ่นั้น ท�ำให้มีควำมได้เปรียบภำยในตลำดของ

ธรุกจิเรำ ดงันัน้ เรำกต้็องสร้ำงควำมเด่นชดัในส่วนของธรุกจิ เริม่จำก 

SMALL IS BEAUTIFUL ใช้ควำมเล็กให้เป็นประโยชน์ เรำสำมำรถ

ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงอะไรได้รวดเรว็กว่ำ ดงันัน้ ใช้ประโยชน์ในควำม

รวดเรว็ และพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง เช่นนัน้แล้ว ถงึจะเลก็แต่กเ็ลก็พรกิ

ขีห้น!ู!! และพยำยำมปรบัตวัของธรุกจิเพือ่เข้ำสูต่ลำดผูข้ำยน้อยรำย 

และตลำดผูกขำดต่อไปในอนำคต

เป็นอย่ำงไรครับ มุมมองที่ดีในกำรเริ่มต้นธุรกิจ กับกำรไข

ปัญหำต่ำงๆ ใน 9 ข้อ เพือ่เป็นกำรสร้ำงมมุมองทีดี่ในกำรเริม่ต้นธรุกจิ 

ยังมีหัวข้อที่น่ำสนใจอีกมำกมำย พบกันใหม่ฉบับหน้ำครับ


