
บทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับธุรกจิ 
 

ความหมายของธุรกิจ  

     หมายถึง องค์การ(organization) หนึง่ ซึง่เสนอขายสินค้าหรือบริการตอ่ลกูค้าเป้าหมายของธุรกิจ

นัน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสวงหากําไรทางธุรกิจ หรือการทํารายได้ให้กบัองค์การ  

 

รูปแบบการจัดตัง้ธุรกิจ 

1. กิจการเจ้าของคนเดียว    กิจการขนาดเล็กท่ีดําเนินกิจการเพียงคนเดียว ได้แก่ กิจการท่ีมีร้าน

เป็นตกึแถว หรือบ้านพกั เป็นร้านค้า รวมถึงการขายเร่ แผงลอยตา่งๆ 

2. ห้างหุ้นส่วน กิจการท่ีมีบคุคลตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไป รับผิดชอบร่วมกนัในการดําเนินกิจการ  ลงทนุ

ตามอตัราสว่นท่ีตกลงกนั และแบง่ความรับผิดชอบในผลกําไร-ขาดทนุ ตามสว่นของเงินลงทนุ 

3. บริษัทจาํกัด กิจการท่ีก่อตัง้ด้วยการแบง่ทนุออกเป็นหุ้น แตล่ะหุ้นมีมลูคา่เทา่ๆกนั  โดยผู้ ถือหุ้น

ตา่งรับผิดจํากดัไมเ่กินจํานวนเงินท่ีตนยงัสง่ใช้ไมค่รบมลูคา่ของหุ้นท่ีตนถือ  ผู้ ก่อการตัง้แต ่7 คนขึน้ ซึ่ งมีผู้

ถือหุ้นไมเ่กิน 100คน 

4. สหกรณ์   องค์การธุรกิจท่ีมีกลุม่บคุคลซึง่มีอาชีพ มีความนา่สนใจ  และความต้องการคล้ายคลงึ

กนัมารวมตวักนั  ทําหน้าท่ีในธุรกิจเพ่ือชว่ยเหลือสมาชิก  โดยมีจดุมุง่หมายจะรักษาและสง่เสริม

ผลประโยชน์ของสมาชิกให้ดีขึน้ 

5. รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงานหรือองค์การธุรกิจท่ีรัฐจดัตัง้ขึน้  โดยมีทนุทัง้หมดเป็นของรัฐหรือรัฐมีทนุ

ร่วมกนัอยูด้่วยมากกวา่ 50% 

ประเภทของธุรกจิ  

ลกัษณะทัว่ไปของการดําเนินธุรกิจมี 3 ประเภท ได้แก่ 

1. กิจการซือ้มาขายไป  (Merchandising Firm) หมายถึง กิจการท่ีซือ้ขายสนิค้าทัง้ขายสง่และ

ขายปลีกโดยไมใ่ชผู่้ผลติ  รายได้หลกัของกิจการ  คือ เงินท่ีขายสินค้าได้  คา่ใช้จา่ยจําแนกเป็น  2 สว่น คือ 

ต้นทนุสินค้าขาย และคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  ตวัอยา่งของธุรกิจประเภทนี ้ เชน่ ห้างสรรพสินค้า  

ร้านขายยา ร้านขายของชํา เป็นต้น 

2. กิจการผลิต (Manufacturing Firm) กิจการผลิตสว่นใหญ่จะมีโรงงานสําหรับผลิต  สินค้า 

รายได้หลกั คือ เงินท่ีได้จากการขายสนิค้า  ค้าใช้จา่ย คือ ต้นทนุในการซือ้  วตัถดุบิ คา่จ้างคนงาน และ



คา่ใช้จา่ยในขบวนการผลิต  คา่ใช้จา่ยทัง้สามสว่นนีจ้ะรวมเป็นต้นทนุสินค้า  สว่นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ใน

สํานกังานจะถือเป็นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  

3. กิจการให้บริการ  (Service Firm) กิจการให้บริการจะมีรายได้หลกั  คือ คา่ธรรมเนียม  

คา่บริการรับ รายจา่ยหลกั คือ เงินเดือนพนกังาน  คา่วสัดสุิน้เปลือง  คา่เชา่ คา่สาธารณปูโภค และอ่ืนๆ 

รายจา่ยในกิจการให้บริการถือวา่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนนิงาน  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกิจการให้บริการคือ

การวดัผลการดําเนินงาน ลกัษณะของผลิตภณัฑ์จะไมเ่ห็นเป็นตวัตนท่ีชดัเจน  ตวัอยา่งของธุรกิจประเภทนี ้ 

เชน่ โรงพยาบาล สํานกังานกฎหมาย บริษัทท่ีปรึกษา เป็นต้น 

 

เป้าหมายของธุรกจิ  

1. เพ่ือมุง่หวงัผลกําไร กําไรจะเป็นผลตอบแทนกลบัคืนให้กบัเจ้าของกิจการท่ีได้ลงทนุในการ

ดําเนินธุรกิจ ในการผลิตสินค้าและบริการตา่ง ๆ สนองความต้องการของผู้บริโภค 

2. เพ่ือมุง่หวงัท่ีจะทําให้กิจการอยูร่อด เจ้าของกิจการเม่ือได้ลงทนุดําเนินกิจการตา่งมุง่หวงัให้

กิจการดําเนินงานตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ืองไมห่ยดุชะงกัหรือปิดกิจการสามารถผลิตสินค้าและบริการตา่ง ๆ 

ให้กบัผู้บริโภคได้อยา่งตอ่เน่ือง 

3. เพ่ือมุง่หวงัความเจริญเตบิโต กิจการนอกเหนือจากการบริหารงานให้กิจการอยูร่อดแล้วกิจการ

ยงัต้องการความเจริญก้าวหน้า มีการเพิ่มขยายขอบเขตการดําเนินงาน มีการผลิตสินค้าใหม ่ๆ ออกสู่

ตลาด ขายายสาขาเพิ่มลงทนุในธุรกิจใหมทํ่าให้กิจการมีฐานะและสินทรัพย์ของกิจการเพิ่มมากขึน้ 

4. เพ่ือมุง่หวงัสนองความรับผดิชอบตอ่สงัคม การประกอบธรุกิจผู้ประกอบการจะต้องมีความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม ทัง้สงัคมภายในและสงัคมภายนอกกิจการ เชน่มีความรับผดิชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน 

ลกูค้า สิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ แหลง่ชมุชน ฯลฯ ไมเ่อารัดเอาเปรียบ หรือสร้างปัญหาให้กบัสงัคมดงักลา่ว 

 

ทรัพยากรและปัจจัยพืน้ฐานของการทาํธุรกจิ  

การประกอบธุรกิจจําเป็นต้องอาศยัปัจจยัตา่ง ๆ เพ่ือให้การดําเนินกิจการเป็นไปด้วยดี บรรลตุาม

วตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ ปัจจยัพืน้ฐานท่ีสําคญัของการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 

1. Man หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นทรัพยากรบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพของ

งานอยา่งเพียงพอในการประกอบธุรกิจ  

2. Money หมายถึง แหลง่เงินทนุซึง่ธุรกิจสามารถนํามาใช้ในการสนบัสนนุและเอือ้อํานวยความ

สะดวกตอ่การทําธรุกิจ  



3. Matrials หมายถึง วตัถดุบิและวตัถท่ีุต้องจดัหามาเพ่ือใช้ในการผลิตหรือสร้างบริการ  ซึ่งต้อง

พิจารณาทัง้ด้านคณุภาพและราคาเพ่ือทําให้ต้นทนุของสินค้าหรือบริการท่ีผลิตต่ําแตไ่ด้คณุภาพท่ีดี  

4. Management หมายถึง ปัจจยัในการจดัการซึง่เป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร  โดยรวบรวม ผลกัดนั

และควบคมุปัจจยัท่ีเป็นทรัพยากร เพ่ือดําเนินธุรกิจได้ตรงกบัเป้าหมาย  

 

การดาํเนินงานทางธุรกจิ   

 ในสว่นกิจกรรมการดําเนินงาน (Business Activities) คือการดําเนินการด้านตา่งๆท่ีจําเป็นของ

ธรุกิจ เพ่ือความอยูร่อดขององค์การ คือ 

1. การจดัหาวตัถดุบิ สินค้าหรือทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ  โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

2. การใช้ทรัพยากร เพ่ือผลิตสินค้าหรือทรัพยากรนัน้  

3. การขาย ตลอดจนการจดัจําหนา่ยสนิค้าและบริการตอ่ลกูค้า  

 

หน้าท่ีงานทางธุรกจิ (Business  Function) 

 หน้าท่ีงานทางธุรกิจ หรือฟังก์ชนัทางธุรกิจ มกัถกูใช้เพ่ือแบง่องค์การตามรับผิดชอบภายใต้ภาระ

งาน การกําหนดความรับผดิชอบของแตล่ะหน้าท่ีงาน มกัจะกําหนดตามการไหลของทรัพยากรจากหน้าท่ี

หนึง่ไปสูอี่กหน้าท่ีหนึง่  โดยโครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) ของธุรกิจ มกัจะมี

ความสมัพนัธ์กบัหน้าท่ีงานทางธรุกิจ โดยจะมีการจดัแบง่หน้าท่ีความรับผดิชอบแตกตา่งกนัไป ภายใต้

ภาพรวมหน้าท่ีงานทางธุรกิจดงัรูป 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างองคก์ารธรุกิจ

การจดัการวตัถดุิบ

จดัซือ้วตัถดุิบ

รับวตัถดุิบ

คลงัวตัถดุิบ

การผลิตสินค้า

ผลิตสินค้า

สนบัสนนุการผลิต

การตลาด

การสง่เสริมการขาย

โมษณา

วิจยัตลาด

ขายสินค้า

การจดัจําหนา่ย

คลงัสินค้า

ขนสง่สินค้า

ทรัพยากรมนษุย์

จดัหา

ฝึกอบรม

ผลประโยขน์

ทีปรึกษา

การเงิน

จดัการกลุม่

หลกัทรัพย์

จดัการกองคลงั

ประเมินสินเช่ือ

จ่ายเงินสด

รับเงินสด

การบญัชี

ควบคมุสินค้า

บญัชีต้นทนุ

บญัชีเงินเดือน

บญัชีเจ้าหนี ้

บญัชีลกูหนี ้

ออกบิล

สินทรัพย์ถาวร

บญัชีแยกประเภท

บริการคอมพิวเตอร์

ประมวลผลข้อมลู

พฒันาระบบ

บริหารฐานข้อมลู

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : สารสนเทศทางธุรกิจ, 2549, หน้า 6 

รูปท่ี 1.1 โครงสร้างองค์การท่ีแบง่ตามเขตพืน้ท่ีของหน้าท่ีงานทางธุรกิจ  

 หน้าท่ีงาน 1 จัดการวัตถุดบิ (Raw Materials Management) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการวางแผน

และควบคมุวตัถดุบิคงเหลือของบริษัทให้เพียงพอตอ่ความต้องการผลติ  อีกทัง้ยงัสามารถหลีกเล่ียงภาวะ

ของยอดคงเหลือของวตัถดุบิเกินระดบัความต้องการ โดยทกุเงินลงทนุในวตัถดุบิคงเหลือจะต้องมีรายได้

กลบัคืนมายงักิจการ ซึง่ในบางครัง้ผู้จดัหา อาจจดัสง่วตัถดุบิเข้าสูก่ระบวการผลติโดยตรง จงึไมจํ่าเป็นต้อง

จดัเก็บวตัถดุบิคงหลงั หรืออาจมีการสํารองวตัถดุบิคงเหลือขัน้ต่ํา (Safety Stock) ภายใต้ระยะเวลา

เตรียมการ (Lead Time) ของกระบวนการจดัหาวตัถดุบิก็ได้ โดยอาจจําแนกได้เป็น 3 สว่นงานยอ่ย คือ 

การจดัซือ้วตัถดุบิ  การรับวตัถดุบิ  และการคลงัวตัถดุบิ 

 หน้าท่ีงานท่ี 2 การผลิต (Production)  กิจกรรมการผลติจะเกิดขึน้ภายใต้วฏัจกัรการ

เปล่ียนแปลงสภาพวตัถดุบิ แรงงาน ทรัพยากรโรงงาน  ให้เป็นสินค้าสําเร็จรูป (Finish Goods) ซึง่



ประกอบด้วยกิจกรรมขัน้ต้นของการผลิตและการประกอบชิน้สว่นตา่งๆ รวมทัง้กิจกรรมในสว่นสนบัสนนุ

การผลิตซึง่ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิต โดยจําแนกเป็น 2 สว่นงานยอ่ยคือ การ

ผลิตและการสนบัสนนุการผลิต 

 หน้าท่ีงาน 3 การตลาด (Marketing)  ตลาดเป็นสถานท่ีซือ้ขายซึง่ต้องการรับรู้ข้อมลูเก่ียวกบั

สนิค้าหรือบริการเป้าหมายตลอดจนการเข้าถึงตวัสนิค้าหรือบริการนัน้ หน้าท่ีงานทางการตลาดมกัจะ

เก่ียวข้องกบัปัญหาการวางกลยทุธ์ทางการตลาดของการสง่เสริมการขายสนิค้า การโฆษณาหรือการวิจยั

การตลาด เป็นต้น  สว่นในระดบัปฏิบตักิาร กิจกรรมรายวนัทางการตลาด ก็คือการรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้า

นัน่เอง  โดยอาจจําแนกได้เป็น 4 สว่นงานยอ่ย คือ การสง่เสริมการขาย การโฆษณา การวิจยัการตลาด 

และการขายสินค้า 

 หน้าท่ีงาน 4 การจัดจาํหน่าย (Distribution)  เป็นกิจกรรมด้านการกระจายสนิค้าให้ลกูค้า

ภายหลงัการขายสนิค้า  จงึเป็นขัน้ตอนสําคญัซึง่มกัเกิดความผดิพลาดขึน้บอ่ยครัง้ก่อนท่ีลกูค้าจะได้รับ

สินค้า ความลา่ช้าของการจดัสง่สินค้าอาจเน่ืองมาจากการบรรจหีุบหอ่  การขนสง่ท่ีผิดเส้นทางหรือสินค้า

ได้รับความเสียหาย จนทําให้ลกูค้าเกิดความไมพ่อใจและสญูเสียการขายไปในท่ีสดุ ความสําเร็จของการ

จดัจําหนา่ยขึน้อยูก่บัการวางใบรับสินค้าท่ีถกูต้องให้กบัโกดงัสินค้า การบบรจหีุบหอ่ท่ีดีและถกูต้อง  

รวมทัง้การจดัการขนสง่ท่ีรวดเร็วนัน่เอง โดยอาจจําแนกเป็น 2 สว่นงานยอ่ยคือ การคลงัสนิค้าและการ

ขนสง่สินค้า 

 หน้าท่ีงาน 5 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ลกูจ้างท่ีมีความสามารถและไว้ใจได้

จดัเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่สําหรับธุรกิจ  วตัถปุระสงค์ของหน้าท่ีงานด้านทรัพยากรมนษุย์ ก็คือการจดัการ

ทรัพยากรมนษุย์อยา่งมีประสทิธิภาพ  โดยอาจจําแนกได้เป็น 4 สว่นงานยอ่ย คือ การจดัหา การฝึกอบรม 

การได้รับผลประโยชน์ และการเป็นท่ีปรึกษา 

 หน้าท่ีงาน 6 การเงนิ (Finance) โดยทําหน้าท่ีในด้านการบริหารทรัพยากรทางด้านการเงินของ

บริษัทผา่นธนาคารและกิจกรรมการคลงั  (Treasury Activities) หลายธุรกิจมกัเปล่ียนฐานนะเงินทนุและ

เงินสดให้เกินดลุและขาดดลุอยูเ่สมอ เพ่ือตอบสนองตอ่กระแสเงินสดของธุรกิจ  ผู้วางแผนทางการเงิน

มกัจะแสวงหากําไรจากการลงทนุในหุ้นหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ  ตลอดจนต้นทนุการกู้ ยืมเงินในอตัราท่ีต่ําจาก

ธนาคาร โดยรวมถึงการจดัการกระแสเงินสดเข้าและออกของแตล่ะวนั โดยจํานวนแนก 5 เป็นงานยอ่ย คือ 

การจดัการกลุม่หลกัทรัพย์ การจดัการกองคลงั  การประเมนิสนิเช่ือ การจา่ยเงินสด การรับเงินสด 



 หน้าท่ีงาน 7 การบัญชี (Accounting) โดยทําหน้าท่ีด้านการบริหารทรัพยากรข้อมลูทางการเงิน

ของกิจการใน 2 บทบาทของงานประมวลผลรายการเปล่ียนแปลง โดยมีการจบั (Capture๗ และ

สารสนเทศของธุรกรรมไปสูห่นว่ยงานตา่งๆ เพ่ือการตดิตอ่ประสานงานท่ีสําคญัภายในองค์การ โดยอาจ

จําแนกงานออกเป็น 8 สว่นงานยอ่ย คือ การควบคมุสินค้า การบญัชีต้นทนุ การบญัชีเงินเดือน  การบญัชี

เจ้าหนี ้ การบญัชีลกูหนี ้การออกบลิ  การสนิทรัพย์ถาวร และการบญัชีแยกประเภท 

 หน้าท่ีงาน 8  การบริการคอมพวิเตอร์ (Computer Service) เป็นการจดัเก็บและรวบรวม

ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือนําเข้าสูก่ระบวนการประมวลผลข้อมลู  เชน่เดียวกบัหน้าท่ีงานด้านบญัชี โดยมี

การจดัรูปแบบกิจกรรมการประมวลผลท่ีนิยมในปัจจบุนั 2 รูปแบบคือ การประมวลผลแบบรวมศนูย์ และ

การประมวลผลแบบกระจายนัน่เอง  โดยอาจจําแนกเป็น 3 สว่น งานยอ่ย คือ การประมวลผลข้อมลู  การ

พฒันาระบบ และการบริหารฐานข้อมลู 

การจดัแบง่หน้าท่ีงานทางธุรกิจจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และ

สายการผลิต โดยปกตแิล้ว ธุรกิจกิจประเภทซือ้มาขายไปจะจดัแบง่หน้าท่ีงานน้อยกวา่ธุรกิจประเภทผลิต

สนิค้า สําหรับธรุกิจบริการ จะไมมี่หน้าท่ีด้านการงานด้านการผลติอยา่งเป็นทางการ นอกจากนีก้ารตัง้ช่ือ

หน้าท่ีงานทางธุรกิจก็ยงัแตกตา่งกนัออกไป   
 

กระบวนการทางธุรกจิ  

 กระบวนการทางธุรกิจ  (Business Process) คือกลุม่กจิกรรมตา่งๆ ที่ ท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพ่ือให้

หนว่ยธรุกิจมีการปฏิบตังิาน อยา่งเป็นระบบเพือ่บรรลถุงึเป้าหมาย  อีกทัง้มีการประสานงานกนัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เชน่ 

• กระบวนการรับคําสัง่ซือ้ (Order processing)  : ระบถึุงกระบวนการจดัการคําสัง่ซือ้จาก

ลกูค้าอยา่งไร เพ่ือเข้าสูร่ะบบการผลิตหรือประกอบสินค้า สง่มอบและออกใบแจ้งหนีอ้ยา่งไร 

• กระบวนการขอสินเช่ือ (Loan processing) : ระบวุา่กระบวนการสมคัรขอสินเช่ือของ

ธนาคาร กฎระเบียบ และการอนมุตัสิินเช่ือเป็นอยา่งไร 

• กระบวนการสัง่ซือ้ (Purchase Order processing) : ระบกุฎเกณฑ์ ขัน้ตอนของเอกสารท่ี

ต้องดําเนินการเพ่ือการควบคมุการสัง่ซือ้หรือบริการ 

 



 
ท่ีมา :  

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=cd5fcb9530f0556c7fba575847c9

b57b&bookID=26&read=true&count=true 

รูปท่ี 1.2 แสดงกระบวนการรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้า 

 

กระบวนการทางธุรกิจเป็นกลุม่ของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องดําเนินการในการผลิตผลิตภณัฑ์

สดุท้ายหรือการให้บริการ ซึง่แตกตา่งจากฟังก์ชัน่ทางธุรกิจท่ีจะดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  กระบวนการมี

จดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุ   รูป 1.3 แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการทางธุรกิจ  ฟังก์ชัน่ธุรกิจ 

  

 
ท่ีมา : http://www.doi.gov/ocio/architecture/mbt/step3.htm 

รูปท่ี 1.3 แสดงกรอบในการประสานองค์ประกอบทางธุรกิจ  



ตวัอยา่ง Business Process ในแตล่ะงาน 

   

งานด้านต่างๆ กระบวนการทางธุรกจิ 

การผลติ • การประกอบชิน้สว่นของสินค้า 

• การตรวจสอบคณุภาพ 

• การจดัทําใบรายการพสัด ุ

การขายและการตลาด • การกําหนดสง่ลกูค้า 

• การแนะนะลกูค้าให้รู้จกัสินค้า 

• การขายสนิค้า 

การเงินการบญัชี • การชําระหนี ้

• การสร้างรายงานทางการเงิน 

• การจดัการเงินสด 

การจดัการทรัพยากรมนษุย์ • การจ้างบคุลากรใหม ่

• การประเมนิความสามารถบคุลากร 

  

ธุรกจิในปัจจุบันและในอนาคต 

 ปัจจบุนัการตลาดเป็นยคุของลกูค้า ธุรกิจตา่ง ๆ มีการแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงเพ่ือแยง่ชิงลกูค้า 

ดงันัน้นกัธุรกิจจะต้องสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัของกิจการให้เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั เพ่ือท่ีจะได้รักษา

ตลาดของกิจการได้อยา่งตอ่เน่ือง จงึจําเป็นท่ีจะต้องมีการพฒันาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้ทนัสมยั

ตลอดเวลา และเร่งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดขึน้กบัลกูค้า 

 สําหรับแนวโน้มในการประกอบธุรกิจในอนาคต คาดวา่ธุรกิจต้องเผชิญเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีสําคญั

พอสรุปได้คือ 

1. การขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาตท่ีิเพิ่มขึน้ เชน่ ทรัพยากรทางด้านพลงังานท่ีลดลง ธุรกิจ

จําเป็นท่ีจะต้องหาวิถีทางใหม ่ๆ ท่ีจะผลิตสินค้าหรือบริการท่ีใช้พลงังานท่ีลดลง หรือหาทางเลือกของการ

ใช้ทรัพยากรทางด้านพลงังานตวัใหมม่าทดแทนของเดมิ เชน่ ใช้พลงังานแสดง อาทิตย์แทนนํา้มนั เป็นต้น 

2. ความสําคญัของการดําเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ การดําเนินธุรกิจจะต้องมีการขยายของเขต

ของการดําเนนิงานจากการค้าขายภายในประเทศออกไปสูก่ารค้าขายระหวา่งประเทศ ให้สอดคล้องกบัยคุ



โลกาภิวฒัน์ (Globalization) การค้าขายจะไมมี่การปิดกัน้การตดิตอ่ การตดิตอ่สามารถเช่ือมโยงได้ทัว่โลก 

กิจการอาจขยายงาน ดําเนินธุรกิจ การสง่ออก การร่วมลงทนุ การลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศ เป็นต้น 

3. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี อตุสาหกรรมตา่ง ๆ จะต้องมีการปรับเปล่ียนในการใช้เทคโนโลยี 

เชน่ การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในระบบงาน การใช้หุน่ยนต์แทนแรงงานมนษุย์ และคาดวา่จะมีการคดิ

สิ่งประดษิฐ์นวตักรรมใหม ่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีเกิดขึน้มาและนํามาใช้ในวงการอตุสาหกรรม 

4. ความจําเป็นในเร่ืองของการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต ผู้บริหารจําเป็นท่ีจะต้องเน้นให้

ความสําคญัถึงประสิทธิภาพในการผลิต และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีให้กบัคนงานเพ่ือทําให้เกิดความ

ร่วมมือในการทํางาน เร่งประสิทธิภาคการผลิต 

5. การให้ความสําคญัท่ีเพิ่มขึน้ในเร่ืองของความรับผิดชอบตอ่สงัคมภาคธุรกิจจะมีบทบาทอยา่ง

มากตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และนกัธุรกิจจะมุง่เน้นบริหารงานให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์                

2 ประการท่ีสําคญัก็คือ การทํากําไรและความรับผดิชอบท่ีมีตอ่สงัคม 

 ระบบของการดําเนินงานธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกองค์การ การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจเทคโนโลยีตา่ง ๆ สงัคม การเมือง การบริหารงาน รสนิยม

ของลกูค้า ฯลฯ สง่ผลกระทบตอ่ทัง้ภาคอตุสาหกรรมในแตล่ะธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ธุรกิจและผู้บริหาร

จะต้องมีการตดิตามข้อมลูตา่ง ๆ ทัง้จากภายในประเทศและตา่งประเทศเพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนงาน

ของธุรกิจ ทําให้การดําเนินงานของกิจการทนัตอ่เหตกุารณ์ และสนองตอบตอ่ความต้องการลกูค้าได้

ทนัทว่งที 
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