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ก่อนอื่นกระผมต้ องขอพระขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้ ให้ เกียรติติดตามอ่านคอลัมน์นี ้เป็ นอย่างดีในขวบปี ที่
ผ่านมา กระผมได้ รับทัง้ คาติและคาชมมากมาย มีมาทังทางโทรศั
้
พท์ และทางอีเมล กระผมจึงถือโอกาสใช้ เวลาในช่วง
วันหยุดปี ใหม่ที่ผ่านมานัง่ ทบทวนเสียงสะท้ อนจากท่านผู้อ่ านในปี ที่แล้ วรวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านต่างๆที่อาจจะ
เกิดขึ ้นในปี 2002 นี ้แล้ ว จึงตังใจว่
้ าจะมีการเปลี่ยนแนวการเขียนบทความใหม่คือ จะเน้ นการเขียนในเชิงการวิเคราะห์
เจาะลึกถึงหลักการ เทคนิคและวิธีการของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้ านต่างๆอย่างครอบคลุมและเป็ นรู ปธรรมให้
มากขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ท่านผู้อา่ นสามารถติดตามเนื ้อหาได้ อย่างต่อเนื่อง และสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ในองค์กรได้ จริ ง และสามารถนาพาองค์กรก้ าวไปสูก่ ารบริ หารคนแบบมือโปรเพื่อโกไปสูเ่ วทีอินเตอร์ ได้ อย่างไม่น้อยหน้ า
ใคร
บทความแต่ละเรื่ องจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนด้ วยกันคือ ส่วนแรกจะเป็ นวัตถุประสงค์ (Objectives) ส่วนที่สองเป็ น
หลัก การ/แนวคิด (Concept) ส่วนที่ สามจะเป็ น เทคนิควิธีการในการดาเนิน การ (Practical Guides) และส่วนที่ สี่เป็ น
ตัวอย่าง/แบบฟอร์ ม (Sample/Form) ซึง่ เนื ้อหาในแต่ละเรื่ องอาจจะไม่สามารถเขียนให้ จบภายในวันเดียวได้ ก็ต้องขออภัย
มา ณ โอกาสนี ้ด้ วยนะครับ
สาหรับเนื ้อหาตอนแรกจะขอเริ่ มที่การวิเคราะห์กิจกรรมหลักของธุรกิจ(Key Business Activities) ก่อน เพราะถือ
เป็ นฐานรากที่สาคัญต่อระบบการบริ หารจัดการภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ด้วย
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อให้ ทราบถึงภารกิจหลักที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
2. เพื่อจาแนกภารกิจหลักและภารกิจรองตามผลกระทบที่มีตอ่ ธุรกิจ
3. เพื่อกาหนดกิจกรรมหลักของภารกิจในแต่ละด้ าน
4. เพื่อกาหนดผลความคาดหวังจากกิจกรรมแต่ละประเภท
หลักการ/แนวคิด (Concept)
ถึงแม้ ทกุ ธุรกิจจะมีเป้าหมายไม่แตกต่างกันคือ ต้ องการผลกาไรและการเติบโต แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายนี ้ แต่
ละธุรกิจจะมีการดาเนินงานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจนันๆ
้ การวิเคราะห์ภารกิจทางธุรกิจจึงเปรี ยบเสมือนการ

กาหนดจุดยืนที่ชดั เจนว่าการที่จะได้ มาซึ่งกาไรและการเติบโตนัน้ เราต้ องทากิจกรรมอะไรบ้ าง กิจกรรมแต่ละอย่างนันมี
้
วัตถุประสงค์อะไร หรื ออาจจะวิเคราะห์ลกึ ลงไปอีกก็ได้ วา่ แต่กิจกรรมนันมี
้ กิจกรรมย่อยอะไรบ้ าง
การกาหนดกิจกรรมหลักของธุรกิจนี ้จะช่วยให้ เรามองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น และกิจกรรม
หลักนีเ้ องจะเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานที่จะนาไปใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะนาไปใช้ ในการกาหนดกระบวนการจัดการ
ภายในของธุรกิจ (Business Flow) การนาไปใช้ ในการกาหนดตัวขับเคลือ่ นกาไร (Key Business Drivers) การนาไปใช้ ใน
การออกแบบโครงสร้ างการบริ หารงาน (Manpower Planning) รวมถึงการนาไปสูก่ ารกาหนดหน้ าที่งานของแต่ละตาแหน่ง
งาน (Job Description)
วิธีการนาไปใช้ (Practical Guides)
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาภารกิจและกิจกรรมหลักของธุรกิจแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : กาหนดภารกิจของธุรกิจ
1.1 ธุรกิจใหม่ (New Business)
ถ้ าเป็ นธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน จะต้ องเริ่ มต้ นที่ตวั สินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายที่เราจะนาไปขายนันคื
้ อ
อะไร แล้ วค่อยวิเคราะห์ย้อนกลับมาว่าก่อนที่เราจะได้ สินค้ าหรื อบริ การนันๆ
้ มา เราจะต้ องทาอะไรบ้ าง เช่น ต้ องผลิตเอง
หรื อจ้ างคนอื่นผลิต หรื อเป็ นคนกลางในการซื ้อมาขายไป ต้ องผลิตวัตถุดิบเองหรื อไม่
ผลลัพธ์ ท่ตี ้ องการ
(Expected Outcomes)
ลูกค้ าซื ้อสินค้ า

ภารกิจที่จะทาให้ เกิดผลลัพธ์
(Functions)
- การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การกาหนดจุดยืนของสินค้ า การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การกาหนดราคา ฯลฯ
- การขายสินค้ า
- การจัดส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ า
- การบริการหลังการขาย

การดูแลสินค้ าก่อนถึงมือ
ลูกค้ า

- การบริหารการจัดเก็บสินค้ า

การได้ มาซึง่ สินค้ า/บริการ - การผลิต/ซื ้อสาเร็จรูปมา
การผลิตสินค้ า

- การจัดซื ้อวัตถุดิบ
- การวางแผนการผลิต
- การควบคุมการผลิต
- การตรวจสอบคุณภาพ

ทาเอง

จ้ างคนอื่น
ทา

1.2 ธุรกิจปั จจุบัน (Existing Business)
ถ้ าเป็ นธุรกิจที่เราทาอยูแ่ ล้ วหรื อมีคนอื่นทาธุรกิจนี ้อยูแ่ ล้ วสามารถวิเคราะห์ได้ 2 แนวทางคือ
1.2.1 วิเคราะห์ภารกิจโดยใช้ วิธีการเหมือนกับธุรกิจใหม่ที่ได้ กล่าวมาแล้ ว เป็ นการเริ่ มต้ นวิเคราะห์หาภารกิจที่
จาเป็ นต่อธุรกิจใหม่ โดยไม่สนใจว่าปั จจุบนั กาลังทาอย่างไร และเมื่อวิเคราะห์ได้ แล้ วค่อยนามาเปรี ยบเทียบกันว่าภารกิจที่
ควรมี ควรทา กับภารกิจที่ดาเนินอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร ต้ องเพิ่มลดตรงไหนบ้ าง
1.2.2 วิเคราะห์ภารกิจโดยการวิเคราะห์จากจุดเริ่ มต้ นของสิ่งที่ทาอยูแ่ ล้ ว และให้ ถามตัวเราเองว่าทาไมธุรกิจของ
เราจึงต้ องทาภารกิจนันๆ
้ หรื ออาจจะพิจารณาดูวา่ ถ้ าดาเนินภารกิจนันๆไม่
้ ดีแล้ วจะส่งกระทบอะไรต่อผลลัพธ์ สดุ ท้ ายของ
ธุรกิจ(สินค้ า/บริ การ)หรื อไม่อย่างไร ภารกิจใดมีผลกระทบมากแสดงว่าภารกิจนันเป็
้ นภารกิจหลัก กิจกรรมใดมีผลกระทบ
น้ อยถือเป็ นกิจกรรมรอง/สนับสนุน ภารกิจใดไม่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สดุ ท้ ายแสดงว่าไม่จาเป็ นต้ องทาสามารถตัดออกได้
เลย
ภารกิจ/
งานที่ทาอยู่ในปั จจุบัน

เหตุผลที่ต้องทา

ผลกระทบต่ อเป้ าหมายของธุรกิจ
(กาไรและการเติบโต)
มาก ปานกลาง น้ อย

- หา Order จากลูกค้ า

- เพื่อให้ ได้ มาซึง่ รายได้

- การเยี่ยมลูกค้ า

- เพื่อสร้ างความสัมพันธ์

- การสารวจตลาด

- เพื่อทราบข้ อมูลของตลาด

- จัดซื ้อวัตถุดิบ

- เพื่อให้ ได้ ต้นทุนสินค้ าที่ถกู

- วางแผนการผลิต

- เพื่อให้ ผลิตสินค้ าได้ ทนั เวลา

- การควบคุมการผลิต

- เพื่อควบคุมคุณภาพ/ต้ นทุนต่า/ส่งมอบให้ ทนั เวลา

- การตรวจสอบคุณภาพ

- เพื่อให้ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ

- การจัดส่งสินค้ า

- เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ สินค้ าทันเวลา

- การบริการหลังการขาย

- เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ า

- การบริหารบุคลากร

- เพื่อให้ ได้ คนที่มีความสามารถในการผลิตสินค้ าและบริการ

- ระบบบัญชีและการเงิน

- เพื่อดูแลเรื่องรายได้ และค่า ใช้ จา่ ย

ไม่ มี

จากตารางข้ า งบนนี เ้ ป็ น เพี ย งตัว อย่า งวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ห าภารกิ จ และผลกระทบที่ มี ต่อ ธุร กิ จ เท่ า นัน้ ไม่ ได้
หมายความว่าเรื่ องการสารวจตลาดของทุกธุรกิจจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายหลักของธุรกิจน้ อย หรื อการบริ การหลังการ
ขายจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อเป้าหมายหลักของธุรกิจเสมอไป ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กบั ลักษณะและประเภทของแต่ละธุรกิจ เช่น เรา
เปิ ดร้ านขายข้ าวแกง เรื่ องบริ การหลังการขายคงไม่มีผลกระทบต่อยอดขายและกาไรของร้ านเลย ไม่เหมือนกับกิจการขาย
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า หรื ออุปกรณ์เครื่ องจักรประเภทต่างๆ ที่ลกู ค้ ามีความต้ องการเรื่ องบริ การหลังการขายอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

ขัน้ ตอนที่ 2 : แบ่ งประเภทของภารกิจ
2.1 ภารกิจหลัก (Core Functions)
หมายถึง กิจกรรมที่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุน รายได้ หรื อกาไรขององค์กร เช่น การขาย การผลิต
2.2 ภารกิจสนับสนุน (Support Functions)
หมายถึง กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุน รายได้ หรื อกาไรโดยทางอ้ อม เช่น งานด้ านบัญชีและการเงิน ฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ ายจัดซื ้อ ฝ่ ายซ่อมบารุง ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
หมายเหตุ การจัดว่าภารกิจใดเป็ นภารกิจสนับสนุนนัน้ จะต้ องขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท เช่น ธุรกิจในการ
ให้ บริ การบารุงรักษาเครื่ องจักร ภารกิจด้ านซ่อมบารุ งจะถือเป็ นภารกิจหลักมิใช่ภารกิจสนับสนุน เหมือนกับงานซ่อมบารุ ง
ในโรงงานที่ผลิตสิน ค้ า ภารกิ จด้ านบัญ ชี และการเงินถื อเป็ นภารกิ จหลักในธุรกิ จธนาคารหรื อสถาบัน การเงิน ธุรกิ จที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาฝึ กอบรม ภารกิจด้ านการฝึ กอบรมถือเป็ นภารกิจหลักที่ทากาไรให้ กบั องค์กรเช่นเดียวกัน
การที่ จะสรุ ป ว่าภารกิ จของงานใดเป็ น ภารกิ จหลักหรื อภารกิ จ สนับ สนุน นัน้ ไม่มี สูต รตายตัว ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ
ลักษณะของแต่ละธุรกิจ แต่สิ่งที่สาคัญคือ ภารกิจหลักเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ้ยงธุรกิจของเรา ถ้ าขาดเส้ น
เลือดนี ้แล้ วอาจจะทาให้ ธุรกิจของเราอยู่ไม่รอด ส่วนภารกิจสนับสนุนนันเปรี
้ ยบเสมือนเส้ นเลือดฝอยที่มีความสาคัญต่อ
การที่จะช่วยให้ ร่างกายมีชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 3 : วิเคราะห์ กิจกรรมหลัก (Key Activities)และผลที่คาดหวังหลัก (Expected Result )
เมื่อได้ ทราบแล้ วว่าธุรกิจของเรามีภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนอะไรบ้ างแล้ ว ในขันตอนนี
้
้เป็ นการวิเคราะห์
เจาะลึกลงไปอีกว่า ในแต่ละภารกิจนันมี
้ กิจกรรมที่สาคัญๆอะไรบ้ าง รวมถึงวิเคราะห์หาผลที่เราคาดหวังจากการดาเนิน
กิจกรรมในภารกิจนันๆว่
้ าคืออะไร
3.1 กิจกรรมหลัก(Key Activities)
หมายถึง กิจกรรมหรื องานที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภารกิจหลัก
กิจกรรมหลักของภารกิจด้ านการผลิต คือ


การวางแผนการผลิต



การจัดสรรกาลังคนและทรัพยากรในการผลิต



การควบคุมการผลิต



การตรวจสอบคุณภาพของสินค้ า

กิจกรรมหลักของการจัดซื ้อ คือ


การหาผู้ขายรายใหม่



การเจรจาต่อรองราคา



การสัง่ ซื ้อ



การส่งมอบ (วัตถุดิบ เครื่ องจักร อุปกรณ์ อื่นๆ)

3.2 ผลที่คาดหวัง (Expected Results)
การที่จะบอกเพียงว่าภารกิจในแต่ละด้ านนันท
้ าอะไรบ้ างเพียงอย่างเดียวนัน้ คงจะไม่เพียงพอ แต่จะต้ องมีการ
ระบุด้วยว่ากิจกรรมทังหมดที
้
่ธุรกิจของเราต้ องทาในแต่ละภารกิจนัน้ สุดท้ ายแล้ ว เราต้ องการอะไรจากการทากิจกรรมนันๆ
้
เช่น
กิจกรรมหลัก
การวางแผนการผลิต
การจัดสรรกาลังคนและทรัพยากรในการผลิต
การควบคุมการผลิต
การตรวจสอบคุณภาพของสินค้ า

กิจกรรมหลัก
ผลผลิต (Productivity)
คุณภาพ (Quality)
ต้ นทุนการผลิต (Cost)
เวลาในการผลิต (Time)

ตัวอย่ าง/แบบฟอร์ ม (Samples/Forms)
กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
ด้ านการตลาด/ขาย
- การวางแผนการตลาด/การขาย
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์
- การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
- การวิจยั /สารวจข้ อมูลทางการตลาด

ผลที่คาดหวัง
(Expected Results)
- ยอดขาย (Sales)
- ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)
- ความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction)

ด้ านการผลิต
- การวางแผนการผลิต
- การจัดสรรกาลังคนและทรัพยากรในการผลิต
- การควบคุมการผลิต
- การตรวจสอบคุณภาพของสินค้ า

- ผลผลิต (Productivity)
- คุณภาพ (Quality)
- ต้ นทุนการผลิต (Cost)
- เวลาในการผลิต (Time)

ด้ านการจัดซื ้อ
- การหาผู้ขายรายใหม่
- การเจรจาต่อรองราคา
- การสัง่ ซื ้อ
- การส่งมอบ

- ต้ นทุนของสินค้ าที่ซื ้อ (Cost)
- คุณภาพของสินค้ าที่ซื ้อ (Quality)
- ประสิทธิภาพของผู้ขาย (Supplier s Efficiency)
- การส่งมอบที่ทนั เวลา (Delivery Time)

ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท การสรรหาและคัดเลือก
- การพัฒนาฝึ กอบรม
- การบริหารค่าจ้ างและผลตอบแทน
- การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์
- การบริหารสวัสดิการ
- การเลื่อนระดับปรับตาแหน่งพนักงาน

- คุณภาพของพนักงาน(Employees Quality)
- ความพึงพอใจของพนักงาน (Employees Satisfaction)
- ต้ นทุนของบุคลากร (Labor Cost)
- ประสิทธิภาพของบุคลากร (Human Efficiency)

สรุป การนาเอาวิธีการวิเคราะห์ภารกิจและกิจกรรมหลักของธุรกิจไปใช้ ผู้วิเคราะห์จะต้ องวิเคราะห์ให้ ครอบคลุม
ทุกกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ การดาเนินงานทางธุรกิ จ และที่ สาคัญ คือต้ องวิเคราะห์ ให้ ได้ ว่ากิ จกรรมใดมี ผลกระทบต่อ
เป้าหมายทางธุรกิจ (กาไรและการเติบโต) มากที่สดุ กิจกรรมตัวใดเป็ นเพียงกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมหลัก หรื อสรุปง่ายๆ
ว่ากิจกรรมหลักคือ กิจกรรมที่เป็ นหัวใจในการดาเนินธุรกิจนันๆ
้ เช่น ถ้ าเราเป็ นโรงงานผลิต หัวใจสาคัญคือการผลิต ถ้ าเรา
เป็ นกิจกรรมซื ้อมาขายไป หัวใจสาคัญคือการขาย
การวิเคราะห์กิจกรรมหลักนี ้ถ้ าเราทาได้ ถกู ต้ องนอกจากจะช่วยให้ เราสามารถจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม
ทางธุรกิจได้ แล้ ว ยังจะช่วยในการลดความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจได้ ในระดับหนึง่ ด้ วย เพราะในขณะที่เราทาการวิเคราะห์
กิจกรรมหลักนัน้ เราสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในแต่ละกิจกรรมไปพร้ อมๆกันได้ จะทาให้ เราสามารถ
หาทางป้องกันความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในทุกขันตอน
้

