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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มุม
มองทีด่ใีนการเริม่ต้นธรุกจิ บทความนีร้วบรวมแนวทางการ

เริ่มต้นธุรกิจกับการก้าวข้ามปัญหาพื้นฐาน ด้วยการน�า

ประสบการณ์ และวิธีเอาชนะอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจใน 9 ข้อที่

ผ่านมา คือ 1.ปัญหาการไม่มีเงินทุน 2. การไม่มีความรู้ 3. ขาด

ประสบการณ์ 4. จะเริม่ต้นไม่รูจ้ะขายอะไรด ี5. ปัญหาสภาพคล่อง

หมุนเงินไม่ทัน 6. ปัญหาเศรษฐกิจซบเซา 7. ปัญหาการเมือง 

ร้อนแรง 8. ปัญหาหุ้นส่วนไม่ดี  9. ปัญหารายใหญ่มาแย่งตลาด 

เรามาลองพจิารณาแนวทางการไขปัญหาธรุกจิ เพือ่สร้างมมุมองทีด่ี

ในการเริ่มต้นธุรกิจ กันต่อครับ

10. ปัญหา: ลูกน้องงอแง ในการด�าเนินธุรกิจที่ไม่เป็น

ลกัษณะของผูป้ระกอบการเพยีงคนเดยีวปัญหาท่ีพบ คอื การจ้างงาน 

ก�าลังคน ความตั้งใจในการท�างาน จากการที่มนุษย์มีความหลาก

หลาย หรือที่เรามักชอบพูดกันว่า มากคนก็มากความ เอาใจสารพัด

ก็ไม่ได้ผล เพียงเพราะมนุษย์เราทุกคนล้วนมีปัญหาของตัวเอง จาก

องค์ประกอบของบุคคลที่แตกต่างกันไป ซึ่งปัญหาลูกจ้างมีแนวทาง

การแก้ไขอย่างง่ายๆ เพียงเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะในความเป็น

จริงมนุษย์ย่อมต้องการความส�าเร็จ การมีส่วนรวม และความส�าคัญ

ทีม่ากกว่าการแสวงหาปัจจยั 4 ในเบือ้งต้น ดงันัน้ธรุกจิเพยีงแค่สร้าง

ขวัญก�าลังใจ ท�าความรู้สึกของลูกจ้างให้เป็นส่วนของเจ้าของการ

จูงใจในความส�าเร็จของธุรกิจ ทั้งด้าน โบนัส การมีส่วนรวมการแบ่ง

ปันหุ้น เราในฐานะเจ้าของธุรกิจที่เริ่มต้นที่แท้จริงเราก็ควรที่จะมี

ระบบการจดัการบรหิารธรุกจิ การวางแผนงานให้สอดคล้องกบัก�าลงั

คน เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ศึกษาการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 

เพราะในระยะยาวเทคโนโลยี สามารถช่วยท�าให้การบริหารจัดการ

ธรุกจิทดแทนในเรือ่งของการบรหิารจดัการคนในลกัษณะงานประจ�า

ที่ซ�้าซากแทนด้วยหุ ่นยนต์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อกีทัง้ยงัสามารถช่วยแก้ปัญหาทีเ่กดิจากการขาดทรพัยากรบคุคลได้

ในหลายๆ ด้าน ต่อไป

11. ปัญหา: ต้นทุนแพงขึ้น ในธุรกิจที่ไม่สามารถมีการผลิต

ต้ังแต่ต้นน�้าไปยังปลายน�้าในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จึงต้องมีการน�าเข้า 

หรือจัดซื้อจากธุรกิจอื่น ซึ่งปัญหาที่พบเจอคือการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาสินค้าที่จะน�าเข้ามาผลิต หรือต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่ธุรกิจไม่

สามารถปรับราคาสินค้าของตนเองให้สูงขึ้นได้ในระยะเวลานี้ ซ่ึง

ท�าให้เราจ�าเป็นต้องขายสินค้าในราคาเดิม เราก็ควรที่จะเพิ่มอ�านาจ

มุมมองที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจ

จากฉบับที่แล้วต่อ
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สูงสุด (Economic of scale) ดังนั้นการใช้กลยุทธ์ด้านการลดราคา

แล้วก็จะท�าให้ธุรกิจอื่นที่มีลักษณะของสินค้าทดแทนกันลดราคา 

ตามมา สุดท้ายก็จะไม่สามารถมียอดขายที่จะส่งผลให้ธุรกิจมีก�าไร

เพิ่มขึ้นในระยะยาวได้ ดังนั้นสงครามด้านราคา เป็นวิธีการพื้นฐาน

ทีส่ดุของคนไม่มนีวตักรรม เมือ่เราเลอืกทีจ่ะน�าธรุกจิเข้าสูส่มรภมิูการ

แข่งขันก็จะตามมาด้วยความล�าบากมากมาย จากข้อจ�ากัดของ

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ดังนั้น แนวทางปฏิบัติของธุรกิจที่ดี คือ 

สร้างคุณค่าของสินค้าและบริการของธุรกิจมากกว่าการแข่งขันด้าน

ราคา การน�าธุรกิจไปแข่งขันที่เรียกว่า price war นี้ระยะกลาง และ

ยาวจะท�าให้ธุรกิจเข้าสู่ทางตัน เราจึงควรเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า  

และบริการของคุณ ให้มีเอกลักษณ์ และเสน่ห์ที่คนอื่นไม่มี อย่าให้

ข้อจ�ากัดทางด้านราคาเป็นอุปสรรคต่อการค้าขาย

14. ปัญหา: คู่แข่งเพิ่มขึ้น ในธุรกิจที่การแข่งขันที่มีผู้บริโภค

จ�านวนน้อย หรือส่วนแบ่งตลาดน้อย จากอดีตที่เคยยอดจ�าหน่าย 

จ�านวนมากๆ มีทิศทางทางธุรกิจในด้านยอดขายที่น้อยลงทุกปี เรา

อาจจะต้องศึกษาปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจว่าอยู่ที่ตัวเราเองหรือไม่

บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดจากที่คู่แข่งเพิ่มขึน้ เพราะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น

โดยธรรมชาติ และปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจากทุกคนต่างมีโอกาสในการ

เริม่ต้นธรุกิจใหม่ๆ เหมอืนกันในโลกการค้าเสร ีปัญหาทีพ่บส่วนใหญ่

จะเกิดจากตัวเราเองที่หยุดพัฒนาความสามารถ และขาดการใช้

ประสบการณ์ที่มีมากกว่าให้เป็นประโยชน์ ท�าให้ผลกระทบจากการ

ที่มีธุรกิจรายใหม่ภายในตลาดมากขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้กับ

ธรุกิจ เราจงึควรทีจ่ะหาแนวทางปฏบิติั ทีอ่ย่าหยุดพฒันาตัวเองศกึษา

สถานกาณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง หาความรูใ้หม่ๆ และขยายพืน้ทีก่ารค้าของ

ตวัเอง เพราะศตัรทูีแ่ท้จรงิของธรุกจิไม่ใช่อยูท่ีคู่แ่ข่งขนั สิง่ทีจ่ะท�าให้

ธุรกิจก้าวหน้า คือ ความคิดที่ว่าที่มีอยู่ก็ดีอยู่แล้ว เราจะเพิ่มความดี

ของสินค้าและบรกิารอย่างไร ให้มากกว่าความต้องการทีเ่รยีกว่าเกดิ

ความประทับใจในสินค้าและบริการ สร้างความแปลกใหม่ เช่น การ

เข้ารับบริการมีความสะดวกการใช้เทคโนโลยีในการน�าลูกค้าให้เข้า

ต่อรองในการสั่งซื้อสินค้าจากการวางแผนผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล รวมถึงการจัดซื้อให้มีราคาสินค้าท่ีลดต�่าลงจากการ 

สั่งซื้อสินค้าจ�านวนมากๆ การลดต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยลง (Cost 

control Logistic) รวมทั้งการวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก

อ�านาจต่อรองของการเป็นผู้ซื้อมีน้อยเกินไป ทางออกของปัญหา 

จึงต้องด�าเนินการด้วยการแสวงหาแหล่งสินค้าเพิ่มขึ้น (Sourcing) 

การพยายามเพิม่การค้าขายสนิค้าทีห่ลากหลายมากขึน้ (Diversifica-

tion) เมื่อไรมีแหล่งสินค้า และความสามารถในการค้าขายที่มากขึ้น 

ต้นทุนสินค้าที่แพงขึ้นก็ท�าอะไรเราไม่ได้ เพราะเรามีอิสระในการท�า

ธุรกิจที่หลากหลายไม่จ�ากัด 

12. ปัญหา: สินค้าค้างสต๊อก ขายไม่ออก ในธุรกิจที่มีการ

เปลีย่นแปลง ความล้าสมยัย่อมเกดิขึน้ได้เสมอ เช่น สนิค้ารุน่เก่าขาย

ไม่หมด ตลาดก็มักจะถามหาสินค้ารุ่นใหม่เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่

แล้ว วธิกีารแก้ไขปัญหาของการเปลีย่นแปลงตามกาลเวลาท่ีรวดเรว็ 

ธุรกิจเราจึงควรที่จะพยายามเพิ่มช่องทางการตลาด ไม่ยึดติดกับ 

ช่องทางจัดจ�าหน่ายแบบเดิมๆ เพิ่มการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น 

ก้าวตามลักษณะช่องทางการติดต่อของลูกค้าที่หลากหลาย และมี

การเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เราเพิ่มการจัดการด้วยกลยุทธ์ในการ

บริหารจัดการสินค้าคงคลัง Stocks ท่ีมีข้อจ�ากัดให้ลดลงได้อีกด้วย 

จากเครื่องมือการส่งเสริมการขายด้วยการจัดโปรโมชั่น ลดแลกแจก

แถม ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนัก แนวทางปฏิบัติที่เพิ่มช่องทาง

จดัจ�าหน่าย และขยายฐานลกูค้านี ้จะท�าให้เราสามารถบรหิารความ

ต้องการซือ้ หรืออปุสงค์ (Demand) และธรุกิจทีผ่ลติสนิค้าและบรกิาร 

อุปทาน (Supply) ออกจ�าหน่ายภายในตลาดของตัวเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จะช่วยแก้ปัญหาสินค้าค้างสต๊อกได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น

13. ปัญหา: โดนตัดราคา ในธุรกิจที่มีการแข่งขันทางด้าน

ราคา ซึ่งเป็นเรื่องปรกติโดยส่วนใหญ่ของลักษณะตลาดก่ึงแข่งขัน 

กึ่งผูกขาด โดยการแข่งขันด้านการลดราคาสินค้าและบริการ โดย 

ส่วนใหญ่จะสามารถช่วยธุรกิจได้ในระยะสั้น นอกจากธุรกิจเรามี

ต้นทนุต่อหน่วยต�า่สดุหรอืท่ีเรยีกว่าการผลิตท่ีมีการประหยัดต่อขนาด
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พบสินค้าและบริการที่มีอยู ่เพิ่มยอดลูกค้าในการค้นหาได้อย่าง

รวดเร็ว กระตุ้นความต้องการใช้สินค้าและบริการ หากเราไม่หยุด

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (New S-Curve) ให้กับธุรกิจเราแล้วนั้น จะมี 

คู่แข่งเพิ่มแค่ไหน ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

15. ปัญหา: โดนลอกเลยีนแบบ ในธรุกิจการแข่งขนัด้วยการ

ลอกเลยีนแบบมอียูต่ลอดเวลา ดงัน้ันการสร้างสินค้าและบรกิารอะไร

ก็ตามที่มีมาใหม่ ย่อมต้องมีคนอ่ืนท่ีพร้อมจะลอกเลียนแบบ หรือ

การน�าไปใช้ ซึง่ถ้าการลอกเลียนแบบธุรกิจ และการท�ายอดจ�าหน่าย

ได้มากกว่าหรือที่เรียกว่า ขายดีกว่าเราอีกต่างหาก นั้นแปลว่าสินค้า

และบรกิารทีเ่ราสร้างขึน้มาจนเป็นทีย่อมรบัของตลาด และดมีากพอ 

คนอื่นอยากลอกเลียนแบบ จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่ผลลัพธ์

ของการลอกเลียนแบบน้ัน มักส่งผลการยอดขายของธุรกิจเราเสมอ 

แนวทางปฏิบัติ คือ การท�าให้การลอกเลียนแบบนั้น ไร้ความหมาย 

สร้าง และพฒันาคณุค่าของความเป็นต้นฉบบัตลอดเวลา หากเราไม่

หยุดยั้งสร้างสิ่งใหม่ๆ เราจะยังคงเป็นผู้น�า และผู้ลอกเลียนแบบจะ

เป็นได้แค่ผู้ตามเสมอ ความสามารถส�าคัญที่จะช่วยเหลือเราได้ คือ 

ทักษะการขาย และการตลาดที่ดี สร้างสิ่งใหม่ๆ ขายได้เร็ว ไม่หยุด

พัฒนา ถ้าท�าแบบนี้ได้แล้วธุรกิจของคุณก็ไม่ต้องกังวลกับปัญหาว่า

จะมีกี่คนลอกเลียนแบบ 
TPA
news

ลองพิจารณาบทความนี้อย่างช้าๆ แล้วก็จะพบว่าเป็นการ

รวบรวมแนวทาง และข้อมูลของการเริ่มต้นธุรกิจที่จะต้องก้าวข้าม

ปัญหาพื้นฐาน ทั้ง 15 ข้อ เป็นแนวทางที่ช่วยสร้างมุมมองที่ดีในการ

เริ่มต้นธุรกิจ จากการวางแนวทางการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา  

เป้าหมายก็จะไม่ไกลเกินฝัน ธุรกิจของคุณก็จะมีตัวตนไม่ใช่แต่ใน

ความคิด ความฝันอีกต่อไป ลงมือท�าความฝันให้เป็นจริงกันนะครับ 


