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บทคัดย่อ

	 ในยคุเศรษฐกจิสร้างสรรค์	ผูป้ระกอบการต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทางธรุกจิ	ผูป้ระกอบ
การสามารถเริม่ต้นธรุกจิจากการแสวงหาโอกาสทางธรุกจิด้วยการประเมนิสิง่แวดล้อมทางธรุกจิอนัประกอบด้วย	(1)	ตลาดใหม่	(2)	ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	(3)	ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	และ	(4)	เทคโนโลยี	ขั้นตอนต่อไปคือการหาแนวคิดธุรกิจเพื่อเริ่มต้นกิจการ	
ผู้ประกอบการอาจเริ่มต้นด้วยการพิจารณาแนวคิดธุรกิจจาก	10	วิธีการดังต่อไปนี้	(1)	เริ่มต้นจากปัญหาที่ประสบอยู่ในใจ	(2)	ยืมแนวคิด
ธุรกิจจากสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในตลาดมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอื่น	(3)	เชื่อมโยง	2	ธุรกิจให้เป็นธุรกิจใหม่	(4)	จับกระแสแนวโน้มและ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	และไม่พลาดที่จะใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์	(5)	จากสามัญก้าวสู่สูงสุด	(6)	ปรับรูปแบบการน�าเสนอของสินค้า
หรอืบรกิารทีม่อียู	่(7)	รวมกจิกรรมครบวงจรเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภค	(8)	น�าเสนอสนิค้าหรอืบรกิารทีม่อียูด้่วยวตัถปุระสงค์
การใช้ด้านอื่น	(9)	มองตลาดใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเดิม	และ	(10)	จับตาเทคโนโลยี	เพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว	
	 อย่างไรกต็าม	เมือ่ผูป้ระกอบการได้แนวคดิธรุกจิแล้ว	ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องพจิารณาปัจจยัในการลงทนุด้านอืน่ๆ	เพือ่ประเมนิ
และตัดสินใจว่าการลงทุนนั้นมีโอกาสความเป็นไปได้ในทางธุรกิจอย่างไร	โดยปัจจัยหลักในการลงทุนที่ส�าคัญคือปัจจัย	5	ด้าน	ประกอบ
ด้วย	ปัจจยัทางการตลาด	ความสามารถทางการบรหิารจดัการ	ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั	เศรษฐกจิการลงทนุ	และข้อบกพร่องทีเ่กดิ
จากโชคชะตา		

Abstract

 In a creative economy, entrepreneurs can start their own businesses by using creativity or innovation as a tool for 
competitive advantages in a marketplace.  They can begin doing business by exploiting the following opportunities that 
may occur from environmental components: new markets, social change, economic change, and technology. The 
entrepreneurs	can	consider	one	of	the	10	following	business	ideas	as	the	impetus:	(1)	new	markets	(2)	social	change	(3)	
economic	change	and	(4)	technology.	(The	underlined	sentence	should	be	deleted	because	it	repeated	the	idea	stated	
in	the	previous	sentence)	Next,	the	entrepreneurs	can	consider	one	of	the	10	following	business	ideas	as	the	starter	(1)	
begin	with	the	problem	in	mind	(2)	borrow	the	ideas	from	existing	products	or	services	or	other	industries	(3)	combine	two	
businesses	into	one	(4)	recognize	a	hot	trend	and	ride	the	wave	(5)	up	from	the	earth	(6)	explore	ways	to	improve	a	
product	or	service’s	function	(7)	one-stop	service	for	customer’s	solution	(8)	adapt	a	product	or	service	to	meet	customer	
needs	in	different	ways	(9)	Imagine	how	the	market	for	a	product	or	service	could	be	expanded	and	(10)	keep	an	eye	
on new technologies.  
 Finally, the entrepreneurs should always consider whether their ideas are a good investment opportunity on the 
following issues: market factors, management capabilities, competitive advantage, economics, and fatal flaws.  

	 กญุแจส�าคญัส�าหรบัการเริม่ต้นธรุกจิคอื	การแสวงหาโอกาสทางธรุกจิ	และใช้โอกาสนัน้สร้างธรุกจิให้เกดิขึน้ด้วยความคดิสร้างสรรค์	
(Creative	Thinking)	และด�าเนินธุรกิจนั้นให้ประสบความส�าเร็จให้ได้	 ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Creative	Economy)	
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	(Competitive	Advantage)	ทางธุรกิจ	นิยามของค�าว่าผู้
ประกอบการมีหลายความหมาย	ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจที่เปิดด�าเนินการอยู่แล้ว	(Intrepreneur)	หรือ

การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ผู ้ประกอบการที่ เริ่มต้นธุรกิจใหม่จากที่ยังไม่เคยมีมาก่อน	
(Entrepreneur)	แต่ทั้งสองความหมายไม่มีข้อแตกต่างกันในเรื่อง
ของการแสวงหาโอกาส	การรบัรูโ้อกาส	และการสร้างสรรค์สิง่ใหม่
ให้เกิดขึ้น	 ในการแสวงหาโอกาสและรับรู ้โอกาสทางธุรกิจ	 
ผู้ประกอบการอาจเริ่มต้นจากการประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมรอบ
ตัวดังนี้ที่อาจเป็นโอกาสทางธุรกิจได้

ภาพที ่1		Moore,	C.W.,		Petty,	J.W.,	Palich,	L.	E.	&	Longenecker,		
J.	G.	(2008).		Managing	small	business:	An	entrepreneurial	
emphasis	(14th	ed.).		Mason,	OH:	South-Western	Cengage	
Learning.

 1) ตลาดใหม่ (New Market) 
	 ผูป้ระกอบการอาจเริม่ต้นจากการตลาดเดมิทีเ่รามอียูแ่ล้ว	
(Existing	Market)	ด้วยการมองหาตลาดใหม่	(New	Market)	ที่มี
ความต้องการในสินค้าของเรา	อาจเป็นตลาดที่คนมองข้าม	หรือ
ตลาดทีย่งัไม่มใีครเข้าถงึความต้องการของลกูค้าได้อย่างแท้จรงิ	ผู้
ประกอบการสามารถใช้ประสบการณ์ทางธรุกจิทีม่อียูก่บัตลาดเดมิ
เรยีนรูค้วามต้องการของลกูค้าในตลาดใหม่และน�าเสนอสนิค้าเพือ่
ตอบสนองความต้องการของตลาดใหม่นั้น	 ตามจริงแล้วความ
ต้องการของตลาดใหม่อาจไม่แตกต่างจากความต้องการของตลาด
เดมิเพยีงแค่ผูป้ระกอบการไม่ควรอยูน่ิง่และพร้อมทีจ่ะพฒันาธรุกจิ
ด้วยการแสวงหาโอกาสใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเอง
 2) ความเปลี่ยนแปลงของสังคม (Social Change) 
	 ผูป้ระกอบการทีอ่ยูก่บัที่	ไม่ยอมรบัความเปลีย่นแปลงของ
สิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นอาจพลาดโอกาสส�าคัญทางธุรกิจ	 เพราะความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม	เช่น	การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจ
สร้างรายได้ให้กับธุรกิจอย่างงดงาม	ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

เช่น	 กระแสการดูแลรักษาสุขภาพสามารถสร้างโอกาสใหม่ทาง
ธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้มาก	อาทิ	ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ	ศูนย์
ออกก�าลังกาย	การนวดฝ่าเท้า	และสปา	เป็นต้น
 3) ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ (Economic Change)
	 เมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยน	 ความต้องการของผู้บริโภคอาจ
เปลี่ยนตามเช่นกัน	 ในยุคเศรษฐกิจถดถอย	 ผู้ประกอบการอาจ			
มองธุรกิจที่เน้นสินค้าใช้สอยที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันมากกว่า
สนิค้าฟุม่เฟือย	หรอืสนิค้าประเภทอาหารทีปั่จจยัส�าคญัในการด�ารง
ชวีติ	ธรุกจิข้าวสวยนึง่เป็นธรุกจิทีเ่กดิขึน้ในช่วงเศรษฐกจิย�า่แย่	แต่
สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูบ้รโิภคทีม่รีายได้น้อยลง	เน้นความจ�าเป็นในการด�ารงชพี	แต่
เน้นความคุม้ค่าของเงนิทีจ่่าย	สะดวก	ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย
มากกว่าการหุงข้าวและท�ากับข้าวทานเองที่บ้าน
 4) เทคโนโลยี (Technology)
	 การใช้เทคโนโลยจีะช่วยเพิม่โอกาสทางธรุกจิแก่ผูป้ระกอบ
การอย่างมหาศาล	ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน	ผู้ประกอบการไม่
ควรปฏิเสธโอกาสทางธุรกิจที่อาจได้จากเทคโนโลย	ี อินเทอร์เน็ต
สามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการหาช่องทางทางตลาดได้อย่างรวดเรว็	
สามารถตดิต่อสือ่สาร	หรอืขายสนิค้ากบัลกูค้าได้ทัว่โลกและตลอด	
24	ชัว่โมง	ซอฟต์แวร์ทางธรุกจิบางอย่างสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบ
การบรหิารจดัการธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	เทคโนโลยี
สารสนเทศท�าให้คุณมีข้อมูลลูกค้า	 ข้อมูลทางการตลาดในการ
วางแผนธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์

แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ

	 เมือ่ผูป้ระกอบการสามารถแสวงหาโอกาสทางธรุกจิได้แล้ว	
ขั้นตอนต่อไปคือการหาแนวคิดทางธุรกิจ	(Business	Ideas)	ซึ่งผู้
ประกอบการส่วนใหญ่มกัถามตวัเองว่าเราจะใช้ความคดิสร้างสรรค์	
(Creative	Thinking)	ในการหาแนวคิดทางธุรกิจได้อย่างไร	ตาม
จริงแล้วการเริ่มต้นธุรกิจอาจไม่จ�าเป็นต้องเริ่มต้นธุรกิจจากธุรกิจ
ใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาก่อน	อาจเป็นแนวคิดธุรกิจที่
ประยุกต์จากแนวคิดเดิมที่มีอยู่หรือผสมผสานแนวคิดใหม่และ
แนวคดิเดมิเข้าด้วยกนั	ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถเริม่ต้นได้ด้วยวธิี
การต่างๆ	ที่ไม่ยากดังนี้
 1) เริ่มต้นจากปัญหาที่เราประสบในใจ 
	 หลายคนอาจมคี�าถามคาใจว่าท�าไมไม่มใีครท�าสนิค้าหรอื
บริการแบบนั้นแบบนี้มาขาย	ถ้ามีเราจะเป็นลูกค้ารายแรกที่ซื้อ	ผู้
ประกอบการอาจหาแนวคิดธุรกิจโดยเริ่มจากธุรกิจที่ตอบโจทย์
ความต้องการของตนเองก่อน	 อาจเป็นธุรกิจที่ยังไม่มีผู้ประกอบ
การรายใดคดิถงึและยงัไม่มใีครท�าในตลาด	ธรุกจิบรกิารการตรวจ
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รบัโอนบ้านหรอืคอนโด	ธรุกจิบรกิารรบัฝากและดแูลสตัว์เลีย้ง	ล้วน
ใช้แนวคดิทางธรุกจิทีต่อบโจทย์ความต้องการทีเ่ป็นปัญหาทีล่กูค้า
เคยประสบมาทั้งสิ้น	
 2) ยืมแนวคิดธุรกิจจากสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในตลาด
มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอื่น 
	 รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิบางอย่างสามารถประยกุต์และน�า
มาใช้ในธุรกิจอีกประเภทหนึ่งได้	รูปแบบร้านขายยาสมัยใหม่ที่ยืม
รปูแบบมาจากร้านสะดวกซือ้	ร้านนวดแผนโบราณน�ารปูแบบธรุกจิ
สปามาใช้	 ศูนย์ออกก�าลังกายในปัจจุบันอาจพัฒนารูปแบบจาก
ศูนย์ออกก�าลังกายที่อยู่ในโรงแรมมาก่อน	ซึ่งรูปแบบธุรกิจเหล่านี้
สามารถผสมผสานหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับธุรกิจประเภทอื่น
ได้เป็นอย่างดี				
 3) เชื่อมโยง 2 ธุรกิจให้เป็นธุรกิจใหม่ 
	 ธุรกิจบางอย่างสามารถเชื่อมโยงและท�าร่วมกันได้	 อาทิ	
ร้านอาหารกับร้านเบเกอรี่	 ซึ่งปัจจุบันมีคนท�าอยู่มากมาย	 ร้าน
ไอศกรีมกับร้านกาแฟสามารถไปด้วยกันได้	 ร้านหนังสือกับร้าน
เครื่องเขียน	ผับกับร้านอาหารเหล่านี้สามารถเป็นธุรกิจที่ท�าควบคู่
และเป็นแนวคิดของธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ๆ	ได้	
 4) จบักระแสแนวโน้มและความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และ
ไม่พลาดที่จะใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ 
	 ตามทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการมองปัจจยัสิง่แวดล้อมรอบ
ตัว	 อาทิ	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจสามารถเป็น
แนวคิดธุรกิจใหม่ได้	 ปัจจุบันทิศทางและแนวโน้มความต้องการ
ของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงเรว็มาก	ธรุกจิร้านกาแฟทีเ่กดิขึน้มากมาย
ในปัจจุบัน	 ล้วนมาจากกระแสสังคมวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยน
ไป	ลกูค้านยิมนัง่เตรด็เตร่ดืม่กาแฟตามร้าน	ด้วยความรูส้กึต้องการ
สัมผัสประสบการณ์ระหว่างนั่งดื่มกาแฟและชื่นชมบรรยากาศใน
ร้านมากกว่ารสชาติกาแฟที่ก�าลังบริโภคอยู่ด้วยซ�้า	หรือธุรกิจสปา
ทีเ่ปิดขึน้มากมายเพือ่รองรบัความเครยีดของมนษุย์ทีม่เีพิม่มากขึน้
ในวิถีชีวิตของสังคมเมือง
 5) จากสามัญก้าวสู่สูงสุด 
	 เราคงเคยได้ยนิแต่ค�าว่า	จากสงูสดุคนืสูส่ามญั	แต่แนวคดิ
ทางธรุกจินีม้าจากการมองธรุกจิสามญัรอบตวั	แล้วสร้างมลูค่าเพิม่	
(Value	Added)	สร้างเอกลักษณ์	ท�าให้สินค้าโดดเด่น	 เพื่อเพิ่ม
ราคาขายของสินค้าและบริการให้มากขึ้น	 ธุรกิจหลายอย่างที่
ประสบความส�าเร็จในปัจจุบันมาจากธุรกิจสามัญที่เราคุ้นเคย	แต่
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ทางธรุกจิด้วยการสร้างตราสนิค้าและเพิม่
ระบบการบริหารจัดการแบบมืออาชีพเข้าไป	ย�าแซ่บคือธุรกิจร้าน
ย�าทีเ่ราคุน้เคยตามรมิฟตุบาทยามเยน็	แต่รปูแบบทางธรุกจิเปลีย่น
ไป	ก๋วยเตีย๋วเรอืท่าสยามคอืก๋วยเตีย๋วเรอืทีค่นไทยคุน้เคยย่านรงัสติ	

หรืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก	 
ผู้ประกอบการสามารถมองหาธุรกิจสามัญที่เราคุ้นเคยในวิถีชีวิต
มา	สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดได้เช่นกัน	
 6) ปรับรูปแบบการน�าเสนอของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ 
	 การเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการปรับรูปแบบสินค้าและ
บรกิารสามารถสร้างรปูแบบธรุกจิใหม่ให้เกดิขึน้	สปาหลายแห่งเกดิ
จากการปรับรูปแบบจากร้านนวดแผนโบราณเพื่อเข้าถึงความ
ต้องการและวถิชีวีติของลกูค้ามากขึน้	ไอซ์มอนสเตอร์คอืน�า้แขง็ไส
หรือหวานเย็นที่คนไทยคุ้นเคย	 แต่เป็นแนวคิดน�้าแข็งไสที่น�า
ต้นแบบมาจากไต้หวนัและสงิคโปร์ทีป่รบัรปูแบบการน�าเสนอสนิค้า
ด้วยการสลบัเอาเครือ่งขนมหรอืเนือ้ผลไม้มาอยูด้่านบนและเอาน�า้
แข็งไสไปอยู่ด้านล่างแทน	ซึ่งสามารถเพิ่มราคาขายจากแนวคิดที่
แตกต่างได้	 โรงแรมบูทีคเป็นรูปแบบการน�าเสนอแนวคิดทางการ
บริการด้านพักแรมในรูปแบบใหม่	 โรงแรมบูทีคคือโรงแรมขนาด
เล็กที่ลดสิ่งอ�านวยความสะดวกลง	แต่เน้นความใกล้ชิดและความ
เป็นกันเองในด้านการบริการ	 ลูกค้าจ่ายเงินน้อยลงแต่สามารถ
สัมผัสได้ถึงแนวคิดและบริการที่แตกต่าง
 7) รวมกจิกรรมครบวงจรเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภค 
	 ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางไปหลายๆ	 ที่
เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมให้ครบ	รปูแบบการบรกิารครบวงจรท�าให้ลกูค้า
ประหยัดเวลาการเดินทางและสามารถด�าเนินกิจกรรมทุกอย่างที่
ต้องการได้ครบถ้วนในเวลาเดียวกัน	 ปัจจุบันธุรกิจบริการขนย้าย
อุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน	 ธุรกิจบริการครบเครื่องเรื่องแต่งงาน	
หรอืธรุกจิทีร่วบรวมสนิค้าประเภทเดยีวกนัไว้ครบถ้วนในทีเ่ดยีวกนั	
(One	Stop	Shopping)	อาทิ	ธุรกิจร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่อง
ใช้ส�านกังาน	ธรุกจิร้านอปุกรณ์เครือ่งเสยีงและประดบัยนต์	เป็นต้น	
 8) น�าเสนอสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ด้วยวัตถุประสงค์การ
ใช้ด้านอื่น 
	 ใครจะคิดว่าน�้ายาอุทัยทิพย์จะสามารถใช้ประโยชน์แทน
เครื่องส�าอางแต่งแต้มสีสันบนปากและแก้มเด็กวัยรุ่นแทนที่จะ
เป็นการใช้หยดน�า้เพือ่ดืม่กนิเท่านัน้	สนิค้าบางตวัสามารถประยกุต์
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่นอีกได้	 กอเอี๊ยะอาจเป็นอีกหนึ่ง
ผลติภณัฑ์ทีส่ามารถใช้ปิดสะดอืลดอาการเมารถหรอืเมาเครือ่งบนิ
แทนการปิดร่างกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อยเพียงอย่างเดียว	 
ผูป้ระกอบการอาจมองถงึวตัถปุระสงค์การใช้สนิค้าทีอ่าจมมีากกว่า
หนึ่งทางมาเป็นแนวทางหรือรูปแบบการท�าธุรกิจใหม่ได้	
 9) มองตลาดใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเดิม 
	 จากการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อ
แสวงหาโอกาสทางธรุกจิทีก่ล่าวมาข้างต้น	ตลาดใหม่อาจเป็นสิง่ที่
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ผู้ประกอบการควรแสวงหาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของ
ธุรกิจได้	 ผู้ประกอบการอาจมองหาตลาดใหม่ที่คู่แข่งขันมองข้าม	
หรือกลุ่มตลาดที่ยังไม่มีใครตอบสนองความต้องการนั้น	 ธุรกิจ
เสื้อผ้าส�าหรับคนร่างใหญ่	 เริ่มมีผู้ประกอบการหลายคนมองเห็น
โอกาสทางการตลาดนี	้แต่เสือ้ผ้าส�าหรบัคนร่างเลก็	อาจยงัไม่มคีน
สนใจมองตลาดนีม้ากนกั	ตลาดบางตลาดอาจเป็นตลาดทีผู่บ้รโิภค
มีอยู่พร้อม	แต่ยังไม่มีใครเข้าถึงและใช้โอกาสนั้น
 10) จับตาเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว 
	 เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพ
ทางการแข่งขนัธรุกจิได้อย่างรวดเรว็	โลกออนไลน์สามารถสร้างนกั
ธุรกิจหน้าใหม่ได้ชั่วข้ามคืน	 ร้านค้าออนไลน์เป็นหนทางเดียวที่ผู้
ประกอบการสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัยกัษ์ใหญ่ได้โดยไม่จ�าเป็น
ต้องมหีน้าร้าน	ผูป้ระกอบการไม่ต้องลงทนุมาก	แต่สามารถใช้เป็น
ช่องทางท�าธรุกจิใหม่	ๆ 	ได้	ปัจจบุนันติยสารออนไลน์สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้ารุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการอ่านหนังสือเป็น
เล่ม	 แต่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ใช้วิถีชีวิตอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นหลัก
มากกว่า

	 ทัง้หมดคอื	10	แนวคดิธรุกจิทีผู่ป้ระกอบการสามารถใช้ใน
การเริม่ต้นธรุกจิในยคุเศรษฐกจิสร้างสรรค์	ซึง่โลกธรุกจิในปัจจบุนั
ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่ยั่งยืนได้	อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกอบการได้แนวคิดในการ
เริ่มต้นธุรกิจแล้ว	ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยในการ
ลงทนุด้านอืน่ๆ	เพือ่ประเมนิและตดัสนิใจว่าการลงทนุนัน้มโีอกาส
ความเป็นไปได้ในทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด	

ภาพที่ 2	Moore,	C.W.,		Petty,	J.W.,	Palich,	L.	E.	&	Longenecker,		J.	
G.	(2008).		Managing	small	business:	An	entrepreneurial	emphasis	
(14th	ed.).		Mason,	OH:	South-Western	Cengage	Learning.
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 1. ปัจจัยทางการตลาด (Market Factors)
	 ปัจจยัในการประเมนิโอกาสความเป็นไปได้ของการเริม่ต้น
ธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาอันดับแรกคือปัจจัยการตลาด	
ผูป้ระกอบการต้องตอบค�าถามเหล่านีใ้ห้ได้ว่าแนวคดิธรุกจิทีจ่ะเริม่
ต้นมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไร	
	 •	สินค้าที่จะผลิตมีตลาดรองรับแล้วหรือไม่
	 •	ลกูค้าของเราคอืใคร	เราสามารถเข้าถงึลกูค้าได้หรอืไม่
	 •	ลูกค้ามีความจงรักภักดีกับสินค้าอื่นอยู่หรือไม่	
	 •	สินค้าของเรามีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ยาวนานเท่าใด
	 •	โครงสร้างตลาด	(Market	Structure)	มีรูปแบบใด	เป็น
ตลาดเกิดใหม่	 (New	Market)	 หรือตลาดที่มีอยู่แล้ว	(Existing	
Market)
	 •	ขนาดของตลาด	(Market	Size)	ใหญ่ขนาดไหน
	 •	การเติบโตของตลาด	(Market	Growth)	เป็นอย่างไร				
 2. ความสามารถทางการบรหิารจดัการ (Management 
Capability)
	 ผู้ประกอบการต้องพิจารณาคุณสมบัติด้านความสามารถ
ในการบริหารจัดการ	 และทักษะความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ	 ของ
ตนเองว่ามพีร้อมเพยีงใด	ธรุกจิทีจ่ะลงทนุจ�าเป็นต้องมคีวามหลาก
หลายของความสามารถและความเชีย่วชาญอืน่ๆ	รอบด้านหรอืไม่	
เป็นธรุกจิทีส่ามารถบรหิารจดัการได้ด้วยตนเอง	โดยทีไ่ม่ต้องพึง่พา
ใคร	หรือจ�าเป็นต้องพึ่งความสามารถของหุ้นส่วนหรือการจ้างทีม
บริหารจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ	 ที่จะช่วยให้ธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จได้
 3. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive 
Advantage)
	 ผูป้ระกอบการต้องพจิารณาความได้เปรยีบทางการแข่งขนั	
โดยพิจารณาโครงสร้างต้นทุน	(Cost	Structure)	ความสามารถใน
การควบคุมราคาขายสินค้าหรือบริการในท้องตลาด	 การบริหาร
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	หรือพิจารณาอุปสรรคด้านต่างๆ	ที่อาจ
กดีขวางไม่ให้คูแ่ข่งรายใหม่เข้ามาในธรุกจิโดยง่าย	การสร้างความ
ได้เปรยีบทางการแข่งขนัอาจยดึหลกัตามทฤษฎพีืน้ฐานของไมเคลิ	
อี	พอร์เตอร์	(Michael	E.	Porter)	คือ	
	 •	 ผู้น�าต้นทุนต�่า	(Cost	Leadership)	
	 	 ควบคมุราคาต้นทนุสนิค้าหรอืบรกิารให้ต�า่กว่าคูแ่ข่งขนั
เพือ่สามารถสร้างผลก�าไรและสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั
เหนือคู่แข่ง		
	 •	 การสร้างความแตกต่าง	(Differentiation)
	 	 สินค้าหรือบริการที่น�าเสนอสู่ตลาดต้องแตกต่างจากคู่
แข่งอย่างชัดเจน	 ผู้ประกอบการต้องท�าให้ผู้บริโภคและลูกค้า
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สามารถเหน็ถงึความแตกต่างของสนิค้าและบรกิารของเราได้	เมือ่
สินค้าหรือบริการมีความแตกต่าง	 ผู้บริโภคและลูกค้าไม่สามารถ
จะเปรียบเทียบราคาได้
	 •	 การเจาะตลาดเฉพาะ	(Focus)
	 	 การท�าตลาดเฉพาะคือการที่ผู ้ประกอบการมุ ่งเน้น
เฉพาะตลาด	(Niche	Market)	หรือมุ่งเน้นเฉพาะสินค้าหรือบริการ
ทีต่นเองถนดั	(Core	Competency)	เพือ่น�าเสนอสนิค้าเฉพาะกลุม่	
หรอืสนิค้าทีต่นเองช�านาญให้กบักลุม่ลกูค้า	การมุง่เน้นตลาดเฉพาะ
จะต้องพิจารณาขนาดของตลาดนั้นว่ามีเพียงพอและน่าสนใจหรือ
ไม่	และอาจยงัไม่มผีูป้ระกอบการคนใดในตลาดน�าเสนอสนิค้าหรอื
บริการนั้น
 4. เศรษฐกิจ (Economics)
	 ผูป้ระกอบการต้องพจิารณาปัจจยัเศรษฐกจิในแง่การลงทนุ	
อาท	ิผลตอบแทนการลงทนุ	ข้อก�าหนดการลงทนุ	จดุคุม้ทนุ	ข้อมลู
เหล่านี้จะเป็นข้อมูลพิจารณาความน่าสนใจของธุรกิจใหม่นั้น	 ๆ	
ว่ามีความน่าสนใจในการลงทุนมากน้อยอย่างไร	 ธุรกิจบางธุรกิจ
อาจใช้เงนิลงทนุมากแต่ให้ผลตอบแทนน้อย	ขณะทีธ่รุกจิบางธรุกจิ
อาจใช้เงินลงทุนน้อยแต่ผลตอบแทนทางธุรกิจมากกว่า	 ดังนั้นใน
การลงทุน	 ผู้ประกอบการควรศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ	
(Feasibility	Study)	ซึง่เป็นการศกึษาทีค่รอบคลมุทกุด้านตัง้แต่การ
ตลาด	การผลิต	 แต่ในแง่เศรษฐกิจและการเงินจะต้องดูความคุ้ม
ค่าในแง่การลงทุนและผลตอบแทน	
 5. ข้อบกพร่องที่เกิดจากโชคชะตา (Fatal Flaws)
	 ผูป้ระกอบการอาจประสบปัญหาจากข้อบกพร่องทีอ่าจเกดิ
ขึ้นได้โดยไม่คาดคิดในการท�าธุรกิจ	 ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ผู้
ประกอบการอาจต้องประสบซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาได้	 การ
ท�าธุรกิจบางครั้งอาจต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วย	 สิ่งที่ผู้ประกอบ
การต้องพิจารณาคือการวางแผนส�ารองล่วงหน้าเพื่อแก้ไขหรือลด
ความเสี่ยงลง	แต่อย่างไรก็แล้วแต่ความส�าเร็จทางธุรกิจจะมาจาก
ความสามารถของผู้ประกอบการเองเป็นทุน	 เมื่อต้องเผชิญกับ
อปุสรรคเหนอืการควบคมุทางธรุกจิ	ผูป้ระกอบการจะสามารถเอา
ตัวรอดและน�าพาธุรกิจของตนเองไปสู่ฝั่งฝันได้			
	 โอกาสทางธุรกิจอาจไม่ได้เกิดขึ้นง่าย	 แต่ผู้ประกอบการ
ต้องแสวงหาและใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์	 ผู้ประกอบการ
สามารถเริม่ต้นจากพจิารณาปัจจยัการลงทนุธรุกจิ	เลอืกส่วนตลาด
ที่ตนเองได้เปรียบ	การแข่งขันมีน้อย	รู้จักดัดแปลงและสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่	 ซึ่งสามารถท�าผลก�าไรให้ทางธุรกิจได้ดี	
โอกาสทางธุรกิจน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก	
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