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ก่อนอื่นกระผมต้องขอพระขอบคณุท่านผู้อ่านทกุท่านที่ได้ให้เกียรติติดตามอ่านคอลมัน์นีเ้ป็นอย่างดีในขวบปีที่

ผ่านมา กระผมได้รับทัง้ค าติและค าชมมากมาย มีมาทัง้ทางโทรศพัท์และทางอีเมล กระผมจึงถือโอกาสใช้เวลาในช่วง

วนัหยดุปีใหม่ที่ผ่านมานัง่ทบทวนเสียงสะท้อนจากท่านผู้อ่านในปีที่แล้วรวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ด้านต่างๆที่อาจจะ

เกิดขึน้ในปี 2002 นีแ้ล้ว จึงตัง้ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแนวการเขียนบทความใหม่คือ จะเน้นการเขียนในเชิงการวิเคราะห์

เจาะลกึถึงหลกัการ เทคนิคและวิธีการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆอย่างครอบคลมุและเป็นรูปธรรมให้

มากขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้ท่านผู้อา่นสามารถติดตามเนือ้หาได้อยา่งตอ่เนื่อง และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน

ในองค์กรได้จริง และสามารถน าพาองค์กรก้าวไปสูก่ารบริหารคนแบบมือโปรเพื่อโกไปสูเ่วทีอินเตอร์ได้อย่างไม่น้อยหน้า

ใคร 

บทความแตล่ะเร่ืองจะแบง่ออกเป็น 4 สว่นด้วยกนัคือ สว่นแรกจะเป็นวตัถปุระสงค์ (Objectives) สว่นท่ีสองเป็น

หลกัการ/แนวคิด (Concept) ส่วนที่สามจะเป็นเทคนิควิธีการในการด าเนินการ (Practical Guides) และส่วนที่สี่เป็น

ตวัอยา่ง/แบบฟอร์ม (Sample/Form) ซึง่เนือ้หาในแตล่ะเร่ืองอาจจะไมส่ามารถเขียนให้จบภายในวนัเดียวได้ ก็ต้องขออภยั

มา ณ โอกาสนีด้้วยนะครับ 

ส าหรับเนือ้หาตอนแรกจะขอเร่ิมที่การวิเคราะห์กิจกรรมหลกัของธุรกิจ(Key Business Activities) ก่อน เพราะถือ

เป็นฐานรากที่ส าคญัตอ่ระบบการบริหารจดัการภายในองค์กร ซึง่รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนษุย์ด้วย 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1. เพื่อให้ทราบถึงภารกิจหลกัที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 

2. เพื่อจ าแนกภารกิจหลกัและภารกิจรองตามผลกระทบที่มีตอ่ธุรกิจ 

3. เพื่อก าหนดกิจกรรมหลกัของภารกิจในแตล่ะด้าน 

4. เพื่อก าหนดผลความคาดหวงัจากกิจกรรมแตล่ะประเภท 

หลักการ/แนวคิด (Concept) 

ถึงแม้ทกุธุรกิจจะมีเป้าหมายไมแ่ตกต่างกนัคือ ต้องการผลก าไรและการเติบโต แต่การท่ีจะบรรลเุป้าหมายนี ้แต่

ละธุรกิจจะมีการด าเนินงานท่ีแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของธุรกิจนัน้ๆ การวิเคราะห์ภารกิจทางธุรกิจจึงเปรียบเสมือนการ



ก าหนดจุดยืนที่ชดัเจนว่าการที่จะได้มาซึ่งก าไรและการเติบโตนัน้ เราต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง กิจกรรมแต่ละอย่างนัน้มี

วตัถปุระสงค์อะไร หรืออาจจะวิเคราะห์ลกึลงไปอีกก็ได้วา่แตกิ่จกรรมนัน้มีกิจกรรมยอ่ยอะไรบ้าง 

การก าหนดกิจกรรมหลกัของธุรกิจนีจ้ะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ และกิจกรรม

หลกันีเ้องจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะน าไปใช้ในการก าหนดกระบวนการจัดการ

ภายในของธุรกิจ (Business Flow) การน าไปใช้ในการก าหนดตวัขบัเคลือ่นก าไร (Key Business Drivers) การน าไปใช้ใน

การออกแบบโครงสร้างการบริหารงาน (Manpower Planning) รวมถึงการน าไปสูก่ารก าหนดหน้าที่งานของแตล่ะต าแหนง่

งาน (Job Description) 

วิธีการน าไปใช้ (Practical Guides) 

การวเิคราะห์เพื่อจดัท าภารกิจและกิจกรรมหลกัของธุรกิจแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 : ก าหนดภารกิจของธุรกิจ 

1.1 ธุรกิจใหม่ (New Business) 

ถ้าเป็นธุรกิจใหมท่ี่ไมเ่คยมีใครท ามาก่อน จะต้องเร่ิมต้นท่ีตวัสนิค้าหรือผลติภณัฑ์สดุท้ายที่เราจะน าไปขายนัน้คือ

อะไร แล้วค่อยวิเคราะห์ย้อนกลบัมาว่าก่อนที่เราจะได้สินค้าหรือบริการนัน้ๆ มา เราจะต้องท าอะไรบ้าง เช่น ต้องผลิตเอง 

หรือจ้างคนอื่นผลติ หรือเป็นคนกลางในการซือ้มาขายไป ต้องผลติวตัถดุิบเองหรือไม่ 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(Expected Outcomes) 

ภารกิจที่จะท าให้เกิดผลลัพธ์ 
(Functions) 

ท าเอง 
จ้างคนอื่น

ท า 

ลกูค้าซือ้สินค้า - การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เชน่ การก าหนดจดุยืนของสินค้า การ  
โฆษณา    ประชาสมัพนัธ์ การก าหนดราคา ฯลฯ 

  

- การขายสินค้า   

- การจดัสง่สินค้าให้ลกูค้า   

- การบริการหลงัการขาย   

การดแูลสินค้าก่อนถึงมือ
ลกูค้า 

- การบริหารการจดัเก็บสินค้า   

การได้มาซึง่สินค้า/บริการ - การผลิต/ซือ้ส าเร็จรูปมา   

การผลิตสินค้า - การจดัซือ้วตัถดุิบ   

- การวางแผนการผลิต   

- การควบคมุการผลติ   

- การตรวจสอบคณุภาพ   

 

 



1.2 ธุรกิจปัจจุบัน (Existing Business) 

ถ้าเป็นธุรกิจที่เราท าอยูแ่ล้วหรือมีคนอื่นท าธุรกิจนีอ้ยูแ่ล้วสามารถวิเคราะห์ได้ 2 แนวทางคือ 

1.2.1 วิเคราะห์ภารกิจโดยใช้วิธีการเหมือนกบัธุรกิจใหม่ที่ได้กลา่วมาแล้ว เป็นการเร่ิมต้นวิเคราะห์หาภารกิจที่

จ าเป็นตอ่ธุรกิจใหม ่โดยไมส่นใจวา่ปัจจบุนัก าลงัท าอยา่งไร และเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วคอ่ยน ามาเปรียบเทียบกนัวา่ภารกิจที่

ควรมี ควรท า กบัภารกิจที่ด าเนินอยูใ่นปัจจุบนัมีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร ต้องเพิ่มลดตรงไหนบ้าง 

1.2.2 วิเคราะห์ภารกิจโดยการวิเคราะห์จากจุดเร่ิมต้นของสิ่งที่ท าอยูแ่ล้ว และให้ถามตวัเราเองวา่ท าไมธุรกิจของ

เราจึงต้องท าภารกิจนัน้ๆ หรืออาจจะพิจารณาดวูา่ถ้าด าเนินภารกิจนัน้ๆไม่ดีแล้วจะสง่กระทบอะไรต่อผลลพัธ์สดุท้ายของ

ธุรกิจ(สนิค้า/บริการ)หรือไม่อยา่งไร ภารกิจใดมีผลกระทบมากแสดงวา่ภารกิจนัน้เป็นภารกิจหลกั กิจกรรมใดมีผลกระทบ

น้อยถือเป็นกิจกรรมรอง/สนบัสนนุ ภารกิจใดไมม่ีผลกระทบตอ่ผลลพัธ์สดุท้ายแสดงวา่ไม่จ าเป็นต้องท าสามารถตดัออกได้

เลย 

ภารกิจ/ 
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 

เหตุผลที่ต้องท า 
ผลกระทบต่อเป้าหมายของธุรกิจ 

(ก าไรและการเติบโต) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ม ี

- หา Order จากลกูค้า - เพ่ือให้ได้มาซึง่รายได้     

- การเยี่ยมลกูค้า - เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์     

- การส ารวจตลาด - เพ่ือทราบข้อมลูของตลาด     

- จดัซือ้วตัถดุิบ - เพ่ือให้ได้ต้นทนุสินค้าที่ถกู     

- วางแผนการผลติ - เพ่ือให้ผลิตสินค้าได้ทนัเวลา     

- การควบคมุการผลติ - เพ่ือควบคมุคณุภาพ/ต้นทนุต ่า/สง่มอบให้ทนัเวลา     

- การตรวจสอบคณุภาพ - เพ่ือให้สินค้าที่มีคณุภาพ     

- การจดัสง่สินค้า - เพ่ือให้ลกูค้าได้สินค้าทนัเวลา     

- การบริการหลงัการขาย - เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้ ลกูค้า     

- การบริหารบคุลากร - เพ่ือให้ได้คนที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ     

- ระบบบญัชแีละการเงิน - เพ่ือดแูลเร่ืองรายได้และคา่ ใช้จา่ย     

 

จากตารางข้างบนนีเ้ป็นเพียงตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์หาภารกิจและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจเท่านัน้ ไม่ได้

หมายความว่าเร่ืองการส ารวจตลาดของทกุธุรกิจจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายหลกัของธุรกิจน้อย หรือการบริการหลงัการ

ขายจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อเป้าหมายหลกัของธุรกิจเสมอไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะและประเภทของแตล่ะธุรกิจ เช่น เรา

เปิดร้านขายข้าวแกง เร่ืองบริการหลงัการขายคงไม่มีผลกระทบตอ่ยอดขายและก าไรของร้านเลย ไม่เหมือนกบักิจการขาย

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ หรืออปุกรณ์เคร่ืองจกัรประเภทตา่งๆ ท่ีลกูค้ามีความต้องการเร่ืองบริการหลงัการขายอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 



ขัน้ตอนที่ 2 : แบ่งประเภทของภารกิจ 

2.1 ภารกิจหลัก (Core Functions) 

หมายถึง กิจกรรมที่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุ รายได้ หรือก าไรขององค์กร เช่น การขาย การผลติ 

2.2 ภารกิจสนับสนุน (Support Functions) 

หมายถึง กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน รายได้หรือก าไรโดยทางอ้อม เช่น งานด้านบญัชีและการเงิน ฝ่าย

บริหารทรัพยากรมนษุย์ ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายซอ่มบ ารุง ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

หมายเหตุ การจดัวา่ภารกิจใดเป็นภารกิจสนบัสนนุนัน้ จะต้องขึน้อยูก่บัลกัษณะของธุรกิจแตล่ะประเภท เช่น ธุรกิจในการ

ให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ภารกิจด้านซ่อมบ ารุงจะถือเป็นภารกิจหลกัมิใช่ภารกิจสนบัสนนุ เหมือนกบังานซ่อมบ ารุง

ในโรงงานที่ผลิตสินค้า ภารกิจด้านบัญชีและการเงินถือเป็นภารกิจหลกัในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงิน ธุรกิจที่

เก่ียวข้องกบัการพฒันาฝึกอบรม ภารกิจด้านการฝึกอบรมถือเป็นภารกิจหลกัที่ท าก าไรให้กบัองค์กรเช่นเดียวกนั 

การที่จะสรุปว่าภารกิจของงานใดเป็นภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนนัน้ ไม่มีสูตรตายตัว ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

ลกัษณะของแต่ละธุรกิจ แต่สิ่งที่ส าคญัคือ ภารกิจหลกัเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หลอ่เลีย้งธุรกิจของเรา ถ้าขาดเส้น

เลือดนีแ้ล้วอาจจะท าให้ธุรกิจของเราอยู่ไม่รอด สว่นภารกิจสนบัสนุนนัน้เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่มีความส าคญัต่อ

การท่ีจะช่วยให้ร่างกายมีชีวิตที่สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ขัน้ตอนที่ 3 : วิเคราะห์กิจกรรมหลัก (Key Activities)และผลที่คาดหวังหลัก (Expected Result ) 

เมื่อได้ทราบแล้วว่าธุรกิจของเรามีภารกิจหลกัและภารกิจสนบัสนนุอะไรบ้างแล้ว ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์

เจาะลกึลงไปอีกว่า ในแต่ละภารกิจนัน้มีกิจกรรมที่ส าคญัๆอะไรบ้าง รวมถึงวิเคราะห์หาผลที่เราคาดหวงัจากการด าเนิน

กิจกรรมในภารกิจนัน้ๆวา่คืออะไร 

3.1 กิจกรรมหลัก(Key Activities)  

หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่มีผลกระทบโดยตรงตอ่ภารกิจหลกั  

กิจกรรมหลกัของภารกิจด้านการผลติ คือ 

 การวางแผนการผลติ 

 การจดัสรรก าลงัคนและทรัพยากรในการผลติ 

 การควบคมุการผลติ 

 การตรวจสอบคณุภาพของสนิค้า 



กิจกรรมหลกัของการจดัซือ้ คือ 

 การหาผู้ขายรายใหม ่

 การเจรจาตอ่รองราคา 

 การสัง่ซือ้ 

 การสง่มอบ (วตัถดุิบ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ อ่ืนๆ) 

3.2 ผลที่คาดหวัง (Expected Results) 

การที่จะบอกเพียงว่าภารกิจในแต่ละด้านนัน้ท าอะไรบ้างเพียงอย่างเดียวนัน้ คงจะไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีการ

ระบดุ้วยวา่กิจกรรมทัง้หมดที่ธุรกิจของเราต้องท าในแตล่ะภารกิจนัน้ สดุท้ายแล้ว เราต้องการอะไรจากการท ากิจกรรมนัน้ๆ 

เช่น 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก 

การวางแผนการผลติ 
การจดัสรรก าลงัคนและทรัพยากรในการผลติ 
การควบคมุการผลิต 
การตรวจสอบคณุภาพของสินค้า 

ผลผลิต (Productivity) 
คณุภาพ (Quality) 
ต้นทนุการผลติ (Cost) 
เวลาในการผลิต (Time) 

 

ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (Samples/Forms) 

กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

ผลที่คาดหวัง 
(Expected Results) 

ด้านการตลาด/ขาย 
- การวางแผนการตลาด/การขาย 
- การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
- การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
- การวิจยั/ส ารวจข้อมลูทางการตลาด 

 
- ยอดขาย (Sales) 
- สว่นแบง่การตลาด (Market Share) 
- ความพงึพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction) 

ด้านการผลิต 
- การวางแผนการผลิต 
- การจดัสรรก าลงัคนและทรัพยากรในการผลิต 
- การควบคมุการผลติ 
- การตรวจสอบคณุภาพของสินค้า 

 
- ผลผลิต (Productivity) 
- คณุภาพ (Quality) 
- ต้นทนุการผลิต (Cost) 
- เวลาในการผลติ (Time) 

ด้านการจดัซือ้ 
- การหาผู้ขายรายใหม ่
- การเจรจาตอ่รองราคา 
- การสัง่ซือ้ 
- การสง่มอบ 

 
- ต้นทนุของสินค้าที่ซือ้ (Cost) 
- คณุภาพของสินค้าที่ซือ้ (Quality) 
- ประสิทธิภาพของผู้ขาย (Supplier s Efficiency) 
- การสง่มอบที่ทนัเวลา (Delivery Time) 



ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ท การสรรหาและคดัเลือก 
- การพฒันาฝึกอบรม 
- การบริหารคา่จ้างและผลตอบแทน 
- การบริหารงานแรงงานสมัพนัธ์ 
- การบริหารสวสัดิการ 
- การเลื่อนระดบัปรับต าแหน่งพนกังาน 

 
- คณุภาพของพนกังาน(Employees Quality) 
- ความพงึพอใจของพนกังาน (Employees Satisfaction) 
- ต้นทนุของบคุลากร (Labor Cost) 
- ประสิทธิภาพของบคุลากร (Human Efficiency) 

 

สรุป การน าเอาวิธีการวิเคราะห์ภารกิจและกิจกรรมหลกัของธุรกิจไปใช้ ผู้วิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลมุ

ทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานทางธุรกิจ และที่ส าคัญคือต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ากิจกรรมใดมีผลกระทบต่อ

เปา้หมายทางธุรกิจ (ก าไรและการเติบโต) มากที่สดุ กิจกรรมตวัใดเป็นเพียงกิจกรรมสนบัสนนุกิจกรรมหลกั หรือสรุปง่ายๆ

วา่กิจกรรมหลกัคือ กิจกรรมที่เป็นหวัใจในการด าเนินธุรกิจนัน้ๆ เช่น ถ้าเราเป็นโรงงานผลติ หวัใจส าคญัคือการผลติ ถ้าเรา

เป็นกิจกรรมซือ้มาขายไป หวัใจส าคญัคือการขาย 

การวิเคราะห์กิจกรรมหลกันีถ้้าเราท าได้ถกูต้องนอกจากจะช่วยให้เราสามารถจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรม

ทางธุรกิจได้แล้ว ยงัจะช่วยในการลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจได้ในระดบัหนึง่ด้วย เพราะในขณะท่ีเราท าการวเิคราะห์

กิจกรรมหลกันัน้ เราสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในแต่ละกิจกรรมไปพร้อมๆกนัได้ จะท าให้เราสามารถ

หาทางปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในทกุขัน้ตอน 


