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คํานํา 
 

 ตําราวิชา “การเป็นผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม” (Entrepreneurship for New 

Venture Creation) เลมนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ไดนําเสนอเนื้อหาวิชาที่รวบรวมขึ้นเกี่ยวกับการเป็นผูประกอบการ เริ่มตนจากการศึกษา          

ถึงคุณลักษณะ ทักษะ บทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นผูประกอบการ รูปแบบของ     

การประกอบธุรกิจ กฎหมายหรือระเบียบที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบ     

ตอสังคม จริยธรรมของผูประกอบการ และการจัดทําแผนธุรกิจซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหแ

สภาพแวดลอม การวางแผนเชิงกลยุทธแ การตลาด การบริหารผลิต การจัดการ การเงินและ    

การบัญชี โดยแบงออกเป็น 11 บท เป็นการรวบรวม หลักวิชาการและความรูพื้นฐานที่ใชใน      

การบริหารจัดการและการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ โดยอาศัยขอมูลจากตําราวิชาการ 

หนังสืออางอิง แหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิคสแและการนําเสนอตัวอยาง รวมถึงการคัดลอก

กรณีศึกษาจากเว็บไซดแที่ เป็นบทความ เป็นเรื่องเลา หรือประสบการณแ หรือบทเรียนจาก

ความสําเร็จ/ความลมเหลวของกิจการที่นาสนใจ เพื่อใหนักศึกษาเกิดการคดิวิเคราะหแ ไดเรียนรู

ผานบทเรียนและประสบการณแของผูอื่น สามารถใชเป็นแนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจที่ดี 

รวมถึงการเตรยีมพรอมสูการเป็นผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหมที่ประสบความสําเร็จ  
 

 ตําราเลมนี้ ผูเรียบเรียงไดเรียบเรียงจากความรูที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตร

สาขาบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงประสบการณแการสอนในรายวิชา

ทางดานบริหารธุรกิจ เชน พฤติกรรมองคแการ การเงินธุรกิจ ภาษีอากร เทคนิคการจัดการ

สมัยใหม และการศึกษาความเป็นไปไดในการบริหารโครงการอุตสาหกรรม เป็นตน เนื้อหา 

สวนใหญเป็นความรูพื้นฐานที่ผูประกอบการควรทราบ เพื่อเป็นการจุดประกายสูการเป็น

เจาของธุรกิจแกนักศึกษา หรอืผูอาน หรอืเพื่อการศกึษาเชงิลกึตอไป      

 

    ผูเรียบเรียงหวังเป็นอยางยิ่งวา ตําราเลมนีจ้ะเป็นประโยชนแแกทานที่นําไปใชตามสมควร 

ทั้งนี้ ผูเรียบเรียงยินดีนอมรับขอเสนอแนะ เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาในครั้งตอไป ดวยความขอบคุณ

ยิ่ง อนึ่ง บุญกุศลอันเกิดจากการเรียบเรียงตําราเลมนี ้ขออุทิศแดบิดา มารดา ครูบาอาจารยแ ผูเขียน

หนังสือ ผูแตงตํารา ผูชี้แนะ และผูเผยแพรขอมูลในเว็บไซดแที่ผูเรียบเรียงไดใชศึกษาและอางอิง 

ตลอดจนพี่นองและหลานๆ ที่ชวยตรวจคําผดิ เสนอความคิดเห็น และออกแบบปก จนทําใหตําราเลม

นีส้ําเร็จลุลวงไดดวยดีทุกประการ 
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บทที่ 1 

การเปน็ผู้ประกอบการ 
 

 
 
 

 
 
 

1. สามารถบอกความหมาย วัตถุประสงคแและประโยชนแของธุรกิจได 

2. สามารถบอกองคแประกอบของการประกอบธุรกิจได 

3. สามารถบอกทรัพยากรและปใจจัยพืน้ฐานของการทําธุรกิจได 

4. สามารถอธิบายความหมายของการประกอบการและผูประกอบการได 

5. สามารถบอกคุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จได 

6. สามารถบอกทักษะผูประกอบการได 

7. สามารถอธิบายบทบาทหนาที่ของผูประกอบการรายใหมได 

8. สามารถบอกความรับผดิชอบของการเป็นผูประกอบการได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่
2 

1.1 รู้จักความหมายของธุรกิจ 

 โลกปใจจุบันนี้เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็เป็น

โลกที่เต็มไปดวยโอกาส คนที่ประสบความสําเร็จจึงเป็นคนที่มองหาโอกาส แสวงหาโอกาส 

กลาวคือ การเริ่มตนธุรกิจตองเริ่มจากการเห็นโอกาส การฉวยโอกาสทอง และการสรางโอกาส  

                มีตัวอยางที่เกิดขึ้นเลาผานขาวสังคมออนไลนแ สนุกดอทคอม โดย ปรัชญแปรีชา  

ศีลพิพัฒนแ (8 กันยายน 2552) เรื่อง “เด็กยุคใหม ไฟ (ยัง) แรง” เกี่ยวกับนักศึกษากลุมหนึ่ง  

ในการสรางโอกาสทางธุรกิจ ดังนี้ 

                -ซูซี เลวิตตแ และ เคธี เชีย สองนักศึกษาชาวอเมริกันเทาระบมอยางหนัก เพราะ

พวกเธอใสรองเทาสนสูงเดินซือ้ของ (Shopping) ในยานแมนฮัตตันของมหานครนิวยอรแก ดังนั้น 

เลวิตตแและเชีย ตัดสินใจตั้งบริษัท 'ซิตี้โซลสแ' ผูผลิตรองเทาพับไดสําหรับสุภาพสตรี ที่รูสึก   

เจ็บเทาจนใสรองเทาสนสูงไมไหว 

               - ทัล ราวิฟ รูสึกทอแท ระหวางที่เขาไปเรียนตอที่ฮองกงเมื่อปี 2550 เขาไม

สามารถปรับตัวเขากับชีวิตในเมืองใหญแหงนี้ได และยิ่งรูสึกแยมากขึ้นไปอีก เมื่อพยายาม

ติดตอกับเพื่อนผาน Facebook ที่มแีตคนชื่อเหมอืนๆ กัน ราวิฟจึงเริ่มดําเนินธุรกิจ 'ดร็อปคารแด' 

เว็บไซตแที่ผูใชบริการสามารถระบุขอมูลบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกสแ ไดมากกวาที่พบในนามบัตร

ทั่วๆ ไป 

             - ฮวน คัลเล และอดัม เบอรแลิน รูสึกเบื่อหนายกับการชมการแขงขันอเมริกัน

ฟุตบอล ระดับมหาวิทยาลัยผานโทรทัศนแ เพราะพวกเขาคิดวา มันคงไมสนุกเทากับการไดไปอยู

ในสนามแขงขันจริง คัลเล และเบอรแลนิ จึงสรางสรรคแ 'เอสอีซี เอกซแเคียวช่ัน' บริษัททองเที่ยวที่

คอยจัดหารถโดยสาร และจองโรงแรมใหลูกคาที่สนใจจะไปชมอเมริกันฟุตบอลระดับ

มหาวิทยาลัย 

                นักศึกษากลุมนี้ไมไดเริ่มทําธุรกิจตามตํารา แตสรางธุรกิจขึ้นจากการมองเห็นโอกาส 

กลาวคือ เลวิตตแและเชีย ใชบริการ Alibaba.com เว็บไซตแอีคอมเมิรแซระดับโลก เพื่อเผยแพรแนวคิด

ของพวกเธอใหกับตัวแทนจําหนาย (Supplier) และใชเงินเก็บเป็นทุนในการเริ่มกิจการ สวนราวิฟ   

ไดความชวยเหลือจากบริษัทลงทุน ขณะที่คัลเลและเบอรแลิน เขาหุนกับนักลงทุนรายยอย  
 

 จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา มีบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มองเห็นโอกาส และได

ผลิตสินคาหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา      

เป็นการทําธุรกิจ ตรงกับความหมายของธุรกิจ  (Business) ที่หมายถึง การดําเนินกิจกรรมของ

บุคคลหรอืกลุมบุคคลเพื่อกอใหเกิดสินคาและบริการ โดยมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและบริการ

สงผลใหบุคคลหรือกลุมบุคคลไดรับประโยชนแจากการดําเนินกิจกรรม แมวากิจกรรมนั้นจะมี      

ความเสี่ยงเกิดขึน้ก็ตาม (อนิวัช แกวจํานงคแ, 2550, น. 1) 
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ความหมายของธุรกิจจึงอาจกลาวไดกวางๆ วา  ธุรกิจเป็นกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ

และการพาณิชยแที่มีเปูาหมายทางดานกําไรในการจัดหาสินคาและบริการเพื่อตอบสนอง             

ความตองการของผูบริโภค หรอื 

ธุรกิจ หมายถึง บุคคล หรอืองคแการที่พยายามสรางกําไร โดยการจัดหาผลิตภัณฑแ

ซึ่งสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาได เนื่องจากผลิตภัณฑแนั้นสามารถสนองความจําเป็น

พืน้ฐานและความตองการของลูกคาได (พรพรหม พรหมเพศ, 2551, น. 3) 

โดยสรุป  ธุรกิจเป็นกิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดสินคาและบริการ เพื่อการแลกเปลี่ยน  

ซือ้ขายโดยมีวัตถุประสงคแจะไดรับประโยชนแจากการดําเนินกิจกรรมนั้น ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม

การผิตสนิคาและบริการ การซื้อขาย และการสรางผลกําไร 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 

      จากความหมายของธุรกิจ ทําใหเราทราบวาการจัดตั้งหนวยธุรกิจขึ้นมายอมมุง 

ผลกําไรการเจรญิเติบโต การตอบสนองความตองการผูบริโภค และการเป็นสวนหนึ่งของสังคม 

ดังนัน้ ผูประกอบการจึงมวีัตถุประสงคแในการดําเนินธุรกิจ  ดังนี้ 

 1.2.1 ผลกําไร (Profit)  

               วัตถุประสงคแสําคัญของการดําเนินธุรกิจ คือ ผลกําไร ซึ่งเป็นผลตอบแทนของ      

การลงทุนจากทรัพยแสิน จากแรงกายและความรูความสามารถ กําไรจึงเป็นสิ่งจูงใจใหดําเนิน

กิจกรรมตอไปเพื่อใหกิจการมีความมั่นคงและเจริญเติบโต 

1.2.2 ความอยู่รอด (Survival)  

เมื่อผูประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจแลวยอมต องการใหธุรกิจประสบ

ความสําเร็จ และมีอายุของกิจการยาวนานในการทําหนาที่ผลิตสินคาและบริการตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคที่มีความตองการไมมีที่สิ้นสุด และจะทวีความตองการมากขึ้น     

ตลอดเวลา ธุรกิจจึงตองผลิตสินคา บริการใหตรงความตองการของผูบริโภคเพื่อใหกิจการ

ดํารงอยูตอไปได 

1.2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม(Social Responsibilities)  

ผูประกอบการที่ดีจะตองกําหนดวัตถุประสงคแใหสอดคลองกับความรับผิดชอบของ

ธุรกิจ คือ มีความซื่อสัตยแกับลูกคา ตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวยการพัฒนาสังคม ชีวิต           

ความเป็นอยูของผูบริโภคใหดีขึ้น มีความยุติธรรมกับทุกคนในสังคม ประพฤติปฏิบัติตนถูกตอง  

ตามกฎหมาย ไมขัดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เชน ไมผลิตหรือคาขาย          

สิ่งเสพติดผดิกฎหมาย ไมปลอมปนสินคา ไมใชแรงงานเด็ก และไมทําลายสิ่งแวดลอม เป็นตน 
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1.3 ประโยชน์ของธุรกิจ 

      ธุรกิจมีประโยชนแตอประชาชน สังคม  และประเทศชาติ  ดังนี้ 

       (1)  ทําใหเกิดกระบวนการผลิตสนิคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของ

มนุษยแซึ่งมีความตองการไมมีที่สิ้นสุด เชน เมื่อเรามีบาน แลวยอมตองการรถยนตแ สิ่งอํานวย

ความสะดวกสบายตางๆ ในชีวติ เป็นตน 

 (2)  ชวยกระจายสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค องคแการธุรกิจเมื่อผลิตสินคาแลว

ยอมตองการขายหรือจําหนายสินคาออกสูผูบริโภค ซึ่งอยูกระจายตามสวนตางๆ ของประเทศ

หรือกระจายอยูทั่วโลก จึงจําเป็นตองมีธุรกิจอื่นมาทําหนาที่กระจายสินคาไปสูผูบริโภค

เหลานั้นได เชน มีระบบคนกลาง ไดแก พอคาสง พอคาปลีก ตัวแทนจําหนายและนายหนา    

มีระบบการขนสง การคลังสินคาเขามาเกี่ยวของ เป็นตน 

(3)  เกิดการจางงาน ธุรกิจจําเป็นตองจางบุคคลอื่นเขามาทํางานในกิจการทําให

ประชาชนมีรายไดจากการทํางานในอุตสาหกรรมของผูผลิต หรือเป็นพนักงานตางๆ ทําใหมี

รายได เมื่อคนมีรายไดก็จะนําไปซื้อหาสินคาและบริการตางๆ ที่จําเป็นตอการครองชีพได  

ดังนัน้ การจางงานจงึเป็นการชวยลดปใญหาการวางงานและปใญหาทางสังคมดวย 

(4) ชวยใหประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น การที่ประชาชนซึ่งอยูหางไกล 

ความเจรญิมีงานทําและมีรายไดจากองคแการธุรกิจ  ทําใหมโีอกาสไดเลือกซือ้สินคาและบริการ

ที่มคีุณภาพดีขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น 

(5)  สรางรายไดใหกับรัฐ จากการประกอบการของธุรกิจทําใหมีรายได แลวนําไป

เสียภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ใหกับรัฐบาล เงินภาษีที่รัฐไดรับจะนําไปพัฒนาประเทศ เชน 

การสรางถนน การใหบริการสาธารณูปโภค การศกึษา สาธารณสุขพืน้ฐานตางๆ เป็นตน 

(6) เกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี กิจกรรมทางธุรกิจกอใหเกิดความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี เชน มีเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตสินคา มีเครื่องมือสื่อสารที่กาวหนาทาง

เทคโนโลยี เชน จานดาวเทียม โทรศัพทแมอืถือ คอมพิวเตอรแและระบบเครอืขายตางๆ เป็นตน 

(7) ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ  

และมาตรฐานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผูบริโภค สามารถนําออกไปจําหนายตางประเทศ ทําใหมี

รายไดเขาประเทศมากขึ้น ดังนัน้ ธุรกิจจงึชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
     

1.4 องค์ประกอบของการประกอบธุรกิจ 

 1.  การจัดองคแการ คือ กิจกรรมการจัดรูปแบบการทํางานของบุคลากรภายใน

องคแการใหมมีีประสิทธิภาพ 

 2.  การผลิตและปฏิบัติการ คือกิจกรรมของการนําเอาวัตถุดิบมาผาน

กระบวนการในการผลิตเพื่อทําใหเกิดมสีินคาหรอืบริการ 
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3.  การตลาด คือ การดําเนินการเพื่อจะทําใหสินคาหรอืบริการที่ผลิตแลวสงถึงมือผูบริโภค 

 4.  การบัญชีและการเงิน คือ การเก็บบันทึกขอมูลการดําเนินงานการจัดทํา      

งบการเงิน งบประมาณ การจัดหาเงินทุน การใชเงินทุนและลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ       

โดยบริหารใหเงนิทุนหมุนเวียนอยางพอเหมาะ 

 5.  การจัดหาวัตถุดิบมาปูอนโรงงาน คือกิจกรรมในการจัดซื้อและควบคุม       

การจัดซือ้วัตถุดิบ รวมทั้งการตรวจนับสินคาคงคลัง 

 6.  การบริหารงานบุคคล คือการดําเนินการจัดสรรพนักงาน การฝึกอบรม      

การจัดหารูปแบบของการจูงใจและสวัสดิการตางๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลซึ่ง

สงผลตอความสําเร็จขององคแการ 

 7.  การจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรแ คือการนําเอาเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาใชเพื่อความมปีระสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตางๆ 

 8.  การวิจัยและพัฒนา คือกิจกรรมเพื่อเนนความคิดสรางสรรคแ คนควา

นวัตกรรมใหมๆ  ในผลิตภัณฑแตางๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคอยางสูงสุด 
 

1.5 ปัจจัยพื้นฐานของการทําธุรกิจ 

ปใจจัยพืน้ฐานในการทําธุรกิจประกอบ 4 Ms  คือ 

 (1)  คน (Man) หมายถึง ปใจจัยที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพทั้งในดาน

ปริมาณและคุณภาพของงานอยางเพียงพอในการประกอบธุรกิจ 

 (2) เงินทุน (Money) หมายถึง แหลงเงินทุนซึ่ งธุรกิจสามารถนํามาใชใน        

การสนับสนุนและเอื้ออํานวยความสะดวกตอการทําธุรกิจ 

 (3) วัสดุ/วัตถุดบิ (Materials) หมายถึง วัตถุดิบและวัตถุที่ตองจัดหามาเพื่อใชใน

การผลิตหรอืสรางบริการ ซึ่งตองพิจารณาทั้งดานคุณภาพและราคาเพื่อทําใหตนทุนของสินคา

หรอืบริการที่ผลติต่ําแตไดคุณภาพที่ดี 

 (4) การจัดการ (Management) หมายถึง ปใจจัยในการจัดการซึ่งเป็นหนาที่ของ

ผูบริหาร เป็นการรวบรวม และควบคุมปใจจัยที่เป็นทรัพยากรเพื่อดําเนินธุรกิจใหไดตรงตาม

วัตถุประสงคแ ซึ่งหมายถึงผูที่ทําหนาที่จัดการปใจจัยการผลิต ดานคนงาน เงิน และจัดหาวัตถุดิบ 

จนเกิดเป็นสินคาหรอืบริการเพื่อนําไปขายใหแกผูบริโภค หรอืคือ ผูประกอบการ นั่นเอง 
 

1.6 ความหมายของการประกอบการ (Entrepreneurship) 

  การประกอบการ หมายถึง ขั้นตอนของการสรางสรรคแสิ่งใหมที่มีคุณคาซึ่งอาจจะ

เป็นธุรกิจ ผลิตภัณฑแหรือบริการ หรือความคิดที่มีคุณคา โดยใชทรัพยากรธุรกิจ อันประกอบดวย 

ดานการเงนิ ดานกายภาพ การเผชิญความเสี่ยงโดยมุงผลลัพธแจากกําไรที่เป็นตัวเงิน ความพึงพอใจ
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สวนตัว และความเป็นอิสระในการบริหารธุรกิจ (Robert, D. H., Michael, P. P., Dean, A. S., 2008, 

P. 8) นอกจากนี ้การประกอบการยังมีความหมายอื่นๆ อีก ดังนี ้(สุทธิรักษแ ถมยาศริิกุล, 2545) 

                  การประกอบการ  มีความหมายในเชิงเศรษฐศาสตรแวา เป็นกระบวนการที่จะนําเอา   

ปใจจัยการผลิต (ที่ดนิ - land, แรงงาน - Labour, ทุน - Capital) มาแปรสภาพเป็นสินคาและบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

   การประกอบการ มีความหมายในเชิงธุรกิจ คือ การดําเนินกิจกรรมโดยบุคคล

หรือ กลุมบุคคลซึ่งรวมกันในการผลิตหรือจําหนายสินคาโดยมุงหวังผลกําไรและมีความเสี่ยง

ตอการขาดทุน ซึ่งการดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จไดนัน้ตองอาศัยปใจจัยพื้นฐานของการทํา

ธุรกิจ 4 อยาง หรอืที่เรียกกันวา 4 Ms   

                การประกอบการ มีความหมายในเชิงของระเบียบขอบังคับดานกฎหมาย มักจะ

หมายถึง วิธีการจัดตั้งกิจการหรือหนวยธุรกิจ โดยอาศัยหลักเกณฑแและระเบียบขอบังคับของ

กฎหมายเป็นแนวทางควบคุมในการดําเนินกิจการ 
 

1.7 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

 ผูประกอบการ คือ บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไมแนนอน

ทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลกําไรและความเติบโต มุงหาความตองการของตลาดเพื่อสนอง 

ความตองการ ในทางเศรษฐศาสตรแ ผูประกอบการคือ ผูรวบรวมปใจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน 

แรงงาน และทุน มาผลิตเป็นสินคาและบริการ ผูประกอบการอาจจะเป็นหนวยงาน บริษัท  

หางราน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได ทั้งนี้ผูประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากการผลิต และบริหารจัดการในกระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่ไดคือ กําไร หรือ ขาดทุน 

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556)   
 

 จากความหมายของการประกอบการและผูประกอบการจะพบวา การเป็นผูประกอบการ

เกี่ยวของประเด็นตางๆ  คือ (Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A., 2008, P. 8)   

(1) การมีความคิดสรางสรรคแ (Creative) สิ่งใหมใหเกิดมูลคา กลาวคือ เป็นการ

พัฒนาธุรกิจใหมๆ ในตลาด เป็นการพัฒนาระบบและวิธีการใหมๆ ในการบริหารจัดการ     

เป็นการพัฒนาองคแความรูดานการเป็นผูประกอบการ และบริการใหมๆ  

(2) การมีความเพียรพยายาม อุทิศเวลา และมุงมั่นในการดําเนินการธุรกิจใหบรรลุผล 

(3) ผลลัพธแจากการดําเนินการคือผลกําไรและความพึงพอใจ 

(4) ยอมรับความเสี่ยง (Risk) อันอาจจะเกิดขึ้นจากการขาดทุนหรือลมเหลวใน   

การดําเนินธุรกิจ ซึ่งผูประกอบการจําเป็นตองมีความเป็นนักเสี่ยงอยางมีหลักการ คือตัดสินใจ

อยางฉับไว และรอบคอบดวยขอมูลที่เชื่อถือได 
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1.8 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 

คนมากมายใฝุฝในที่จะเป็นเจาของธุรกิจ แตคนลาฝในจํานวนไมนอยกลับไปไมถึง   

ฝใ่งฝในเพราะขาดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะสวนตัวของการเป็นเจาของกิจการ ซึ่งถือเป็น

คุณลักษณะที่สําคัญ และยังเป็นเกณฑแชี้วัดความสําเร็จในการทํากิจการของบุคคลคนนั้น ซึ่งก็คือ

คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญของผูเริ่มกิจการของตนเอง ประกอบดวย  

(1) รู้จักตนเอง  

รูวาตนเองเป็นคนนิสัยอยางไร เหมาะกับการทํางานแบบไหน การรูจักตนเอง   

คือการ รูวาสิ่งไหนคือสิ่งที่ตนเองตองการ สิ่งไหนใช สิ่งไหนไมใช อะไรคือ สิ่งที่ชอบที่รักและ

ตนเองมีความสามารถทําไดดี รวมถึงตองรูจุดแข็ง จุดออนของตนเอง และผูที่จะสนับสนุนตนเอง 

จะทําใหตนเองไดทํางานในสิ่งที่ถนัดและมีความรักในงานที่ทําซึ่งจะทําใหทํางานนั้นไดดีตอไป 

(2) มคีวามรู้  

 ความรูเป็นคุณสมบัติพื้นฐานทีส่ําคัญที่สุดซึ่งผูคิดอยากสรางกิจการของตนเอง

จําเป็นตองมีในการริเริ่มสรางกิจการใหประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 2 สวนคือ ความรู

ทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินกจิการ และความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับกิจการที่จะทํา ซึ่งความรูที่ดีคือ

สิ่งที่สามารถนํามาปรับใชในการบริหารกิจการไดอยางเหมาะสมและมีประโยชนแ ความรูเป็นสิ่ง

ที่สามารถแสวงหาไดตลอดเวลา ผูที่ตองการจะเริ่มประกอบกิจการที่ไมมีความรูและ

ประสบการณแในบางเรื่องมากอนจึงสามารถคนควาเพิ่มเติมและเรียนรูไดตลอดเวลา 

(3)  มคีวามคิดสร้างสรรค์ 

 สิ่งตางๆ บนโลกลวนไดมีผูทดลองทํามาหมดแลว ดังนั้นผูมีความคิดสรางสรรคแ  

จงึคอนขางจะไดเปรียบในการเริ่มสรางกิจการแนวใหมขึ้นมา เพราะสามารถนําความคิดสรางสรรคแ

มาเพิ่มความนาสนใจหรอืมูลคาใหแกกิจการได อีกทั้งยังอาจสรางกระแสดึงดูดกลุมลูกคาใหเขามา

ทดลองซือ้สินคาและบริการตางๆ มากขึน้  

(4) มคีวามกล้าและความเป็นผู้นํา 

          ความกลาทําอะไรแปลกใหมก็อาจนํามาซึ่งโอกาสใหมๆ กลาวคือ ความกลาใน

การตัดสินใจลงมอืทําในเรื่องตางๆ เนื่องจากธุรกิจมีการแขงขันสูง จงึตองมีความกลาในการลงมือทํา

และกลาเสี่ยง สําหรับบุคคลที่ตัดสินใจประกอบธุรกิจนั้น ตองชอบทํางานทาทายความคิด ความรู  

ความสามารถจึงจะทําใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จ โดยยอมรับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมแลว

ตัดสินใจเลือกทางเลือกลงทุน   

(5) มคีวามรักในสิ่งที่ทํา 

     การที่กิจการจะประสบความสําเร็จไดสวนหนึ่งตองมาจากใจรักในสิ่งที่ทํา 

ความรักในสิ่งที่ทําจะชวยใหเจาของกิจการพยายามศึกษาหาความรู เพื่อนํามาพัฒนา
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สรางสรรคแตอยอดกิจการของตนเองใหออกมาดีที่สุด โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อย  และ

เบื่อหนายซึง่เป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําใหกิจการไมอาจเจรญิกาวหนา  

(6) มีความรับผิดชอบ  

          คุณลักษณะสําคัญของผูที่ประสบความสําเร็จในงานอาชีพ คือ  ตองมี           

ความรับผิดชอบในงานที่ทํา โดยตองดูแลงานจนสําเร็จตามเปูาหมายและจะรับผิดชอบในผลงาน      

ไมวาผลงานนั้นจะออกมาดีหรอืไมก็ตาม 

(7) ความพยายามและความอดทน 

กิจการที่ลมเหลวจํานวนมากมักมีสาเหตุมาจากการขาดความพยายามและ

อดทนของตัวเจาของกิจการเอง หลายครั้งหลายโอกาสตองอาศัยความพยายามอดทน        

เป็นพิเศษ เชน งานขาย งานพัฒนาผลิตภัณฑแซึ่งตองใชเวลา หากปราศจากซึ่งความอดทนแลว

สิ่งตางๆ เหลานีย้ากที่จะประสบความสําเร็จ 

(8) ความประหยัด 

     เมื่อคิดริเริ่มทํากิจการ เจาของกิจการควรตองมีคุณสมบัติประหยัด รูจักใชเงิน 

สามารถควบคุมดูแลใหใชจายเฉพาะสิ่งจําเป็นเทานั้น รูจักการบริหารเงินในองคแกรและเป็นตัวอยาง

ที่ดใีหกับลูกนอง ผูประกอบการที่ดตีองประหยัด อดออมเพื่อนําไปเป็นเงนิทุนขยายกิจการในอนาคต 

(9) ความมีไหวพรบิ 

     ธุรกิจคือการแขงขันกันตลอดเวลา คุณสมบัติเรื่องไหวพริบและปฏิภาณจึงเป็น 

สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งที่เจากิจการจําเป็นตองมี ผูมีไหวพริบและชางสังเกตจะรูวาเวลาไหน คือ

โอกาสเปิดเกมรุกเพิ่มยอดขาย เวลาไหนตองรีบหาทางออกใหกิจการของตนเองอยูรอด  

(10) มีความสามารถในการบรหิาร 

รูหลักการบริหารงาน  มีภาวะผูนํา  มีมนุษยแสัมพันธแ  มีความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอื่นทุกระดับในภาวะที่แตกตางกัน มีการมอบหมายงานและรูจักการปรับเปลี่ ยน               

การบริหารงานใหธุรกิจประสบความสําเร็จได 

(11)  ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  

ตอ ง เป็นผู ที่ มี ค วามเ ชื่ อมั่ น ในความสามารถที่ จ ะปรับตั ว ให เ ข ากั บ

สภาพแวดลอมมากกวาปลอยใหทุกอยางเป็นไปโดยที่ควบคุมไมได เชน การอนุรักษแธรรมชาติ 

การประหยัดพลังงาน  การขึ้นคาแรงงานตามกฎหมาย  การประกันสังคมใหกับพนักงาน  

ตลอดจนการขายสินคาในราคาเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นตน 

(12)  มีความซื่อสัตย์  

ผูประกอบการตองมีความซื่อสัตยแตอลูกคาในการกําหนดราคาสินคาและคุณภาพ

ของสินคา ตองสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นแกบุคคลภายนอก เชน ผูผลิต เจาหนี้ ลูกคา และ
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ผูรวมงาน โดยปฏิบัติตนตามสัญญา มีความจริงใจ มีความซื่อสัตยแตอผูรวมทุน ตอครอบครัวและ

ตนเอง ตอประเทศชาติ และเสียภาษีอากรใหกับรัฐบาลอยางถูกตอง 

(13) มคีวามขยัน กระตือรือร้น 

ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จตอง เป็นผูที่มีความขยันหมั่นเพียร         

ไมหยุดนิ่งมีความกระตอืรอืรนทํางานอยางรวดเร็ว ทุมเททํางานมากกวาคนทั่วไป   

(14) มุ่งมั่นความสําเร็จ  

ผูประกอบการเมื่อมองเห็นโอกาสของความเป็นไปไดและพิจารณา         

อยางละเอียดแลว  จะมุงมั่นใชพลังความคิด สติปใญญา และความสามารถทั้งหมดทุมเทใหกับ

การทํางาน เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามแผนที่วางไว โดยไมคํานึงถึงความยากลําบาก พรอมที่

จะทุมเทเวลาทั้งหมดใหกับการทํางาน สะสมประสบการณแ และเรียนรูถึงความผิดพลาดเพื่อ

แกไขไปสูความสําเร็จ 

(15) รูจ้ักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

ผู ประกอบการที่ ทั นสมัยจะตองตระหนักถึ งความสํ าคัญของการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูจักประดิษฐแคิดคนเครื่องมือ เครื่องจักรใหมๆ มาใชใน   

การผลิต ประหยัดพลังงาน ใชวัตถุดิบในทองถิ่นใหเกิดคุณคามากที่สุดในการผลิตพรอมกับ

แสวงหาวัตถุดิบใหมมาทดแทน นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) รูคุ้ณค่าของเวลา  

      การรูคุณคาของเวลามีความสําคัญ ผูประกอบการที่ดีจะใหความสําคัญตอเวลา

สูงมาก ตองรูจักการบริหารเวลา เนื่องจากเวลาเป็นทรัพยแอันมีคา จึงตองใชใหเกิดประโยชนแ     

สูงสุด มีการวางแผนการทํางานโดยกําหนดผูรับผดิชอบ และเวลาทํางานชัดเจน  
 

คุณสมบัติของผูประกอบการดังกลาวขางตนเป็นสิ่งที่ผูประกอบการตองนําไป

พิจารณาวา มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยางไร สวนที่บกพรองหรือขาดหาย ใหเรียนรูและฝึกฝน

ตนเอง หากตองการใหธุรกิจประสบความสําเร็จ การฝึกฝนคุณลักษณะที่เหมาะสมยอมนํามา

ซึ่งประโยชนแของการดําเนินธุรกิจนั่นเอง 
 

1.9  ทักษะผู้ประกอบการ (Management Skills) 

ในการดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ ผูประกอบการควรมีทักษะ ดังนี้ 

(1) ทักษะด้านความคดิ (Conceptual Skill) หมายถึงความสามารถของผูบริหาร 

ในการคิด วิเคราะหแ  คาดการณแ รวมถึงการมีวิสัยทัศนแ (vision) หรือ ความสามารถใน         

การพยากรณแสภาวะในอนาคตขององคแกรและสังคมไดอยางชัดเจน สามารถกําหนดแนวทาง 

(Direction) เพื่อไปใหถึงจุดหมายปลายทางของวิสัยทัศนแนั้นได 
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ทักษะดานความคิดยังครอบคลุมถึงความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธแ (Strategic 

Thinking) ความคิดสรางสรรคแ (Creative thinking) และความคิดริเริ่ม (Innovative thinking) 

กลาวคือ ผูประกอบการจําเป็นตองคิดสรางสรรคแสิ่งใหมๆ และนําไปสูการปฏิบัติ บุคคลที่มี

ชื่อเสียงระดับโลก มักมีความสามารถดานความคิดที่โดดเดนและเป็นที่ยอมรับ  อาทิ บิล เกตสแ 

ผูกอตั้งบริษัทไมโครซอฟทแ สตีฟ จ฿อบ ผูกอตั้ง บริษัทแอปเปิล หรืออยาง อิทธิพัทธแ กุลพงษแ

วณิชยแ- คุณต฿อบ " เจาของธุรกิจสาหรายทอดกรอบแบรนดแ "เถาแกนอย" เป็นตน 

(2) ทักษะด้านบุคคล (Human skill) หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร 

จัดการในการเป็นผูนํา สามารถประพฤติตนใหเป็นที่ยอมรับนับถือจากสมาชิกในหนวยงาน     

ในองคแกร มีความสามารถเขาใจ รูใจและจูงใจใหแตละคนทําหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ

เพื่อใหบรรลุเปูาหมายขององคแกรที่ตัง้ไว 

ทักษะดานบุคคลยังหมายรวมถึงความสามารถ ในการถายทอดวิสัยทัศนแ 

ติดตอสื่อสาร และการประสานงานระหวางบุคคลตางๆ เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจวิสัยทัศนแ

ขององคแการไดอยางถูกตอง ไดรับขอมูลที่เพียงพอและเหมาะสมกับการทํางาน ตลอดจนเขาใจ

บทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆ ภายในองคแการ อันจะนําไปสูการรวมแรง รวมใจ            

ในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยางพรอมเพรียงเพื่อความสําเร็จขององคแกร 

(3) ทักษะด้านเทคนิคงาน (Technical Skill) หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

จัดการในการทํางานเฉพาะดานใดดานหนึ่งเป็นอยางดี สามารถแสดงการทํางานเป็นตัวอยาง

แกผู ใตบังคับบัญชา รวมทั้งสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น          

และสามารถแกไขปใญหาเฉพาะหนาไดเป็นอยางด ี 
      

1.10  บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

 ในการเป็นผูประกอบการรายใหมจําเป็นตองทราบและเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ       

การประกอบธุรกิจซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ (Hisrich, R. D., Peters, M. P, Shepherd, D. A., 

2008, PP. 9-13)   

(1) ระบุและประเมินโอกาสทางการตลาด (Identify and Evaluate the Opportunity) 

ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก เนื่องจากโอกาสที่ดีไมไดมีอยูทั่วไป การเป็นผูประกอบการจึงตอง       

เริ่มจากการมองหาผลิตภัณฑแใหมๆ ที่ดีกวาและตรงตามความตองการของตลาด กลไกใน        

การแสวงหาโอกาสทางการตลาดตางๆ ไดแก การสรางความสัมพันธแกับลูกคาและธุรกิจอื่นๆ         

ขอมูลการจัดจําหนายสินคา และขอมูลจากบุคลากรดานเทคนิค ความคิดเห็นของบุคคลหรือ       

การรับฟใงขอบกพรองของสินคาและบริการเพื่อนํามาปรับปรุง เป็นตน วิธีการตางๆ นี้จะชวย  

ในการมองหาโอกาสทางการตลาด อยางไรก็ตาม โอกาสทางการตลาดที่ไดมาเหลานี ้        

ยังตองนํามาทําการประเมินขนาดของตลาด และชวงเวลาที่เหมาะสมในการเขาสูตลาดซึ่ง     
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เป็นประเด็นที่สําคัญ โดยตองพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยพิจารณา       

สภาพการแขงขัน เทคโนโลยี และเงินลงทุน นอกจากนี้ โอกาสทางการตลาดยัง ตองสอดคลอง

กับความรู ความสามารถ ทักษะสวนบุคคลและเปูาหมายของผูประกอบการเอง เพื่อใหบรรลุ  

ผลสําเร็จ ทั้งนี ้ในการวิเคราะหแโอกาสทางการตลาดสามารถอาศัยการตอบคําถามตอไปนี้ 

- โอกาสทางการตลาดนัน้มผีูดําเนนิการอยูหรือไม 

- อะไรคือสิ่งที่ตลาดตองการจากการศกึษาและประสบการณแที่ไดรับมา 

- สังคมมเีงื่อนไขอะไรตอความตองการของตลาด 

- มีรายงานการศกึษา หรอืวิจัยอะไรที่อธิบายถึงความตองการของตลาดบาง 

- มีสทิธิบัตร หรอืลิขสิทธิ์อะไรที่ตองใชในการดําเนินการ 

- ในตลาดมกีารแขงขันอะไรบาง ลักษณะการแขงขันเป็นอยางไร 

- ตลาดระหวางประเทศมีสภาพอยางไร 

- การแขงขันในตลาดระหวางประเทศมีสภาพอยางไร 

- แหลงเงนิรายไดจากโอกาสทางการตลาดนี้อยูที่ใด 

(2) การจัดทําแผนธุรกิจ (Develop Business Plan) เปูาหมายของธุรกิจเป็นสิ่งที่

บอกถึงโอกาสทางการตลาด ซึ่งจําเป็นตองมีการจัดทําและระบุไวในแผนธุรกิจ ขั้นตอน        

การจัดทําแผนธุรกิจเป็นขั้นตอนที่ใชเวลามาก ซึ่งผูประกอบการมักไมคอยจัดทําลวงหนาหรือ

เตรียมการไว ทั้งๆ ที่แผนธุรกิจที่ดีเป็นสิ่งจําเป็นในการเขาถึงโอกาสทางการตลาด การจัดหา

และจัดสรรทรัพยากรและความสําเร็จของการลงทุนประกอบกิจการ 

(3) กําหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในกิจการ (Resources Required) ผูประกอบการ

รายใหมตองกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินกิจการ โดยเริ่มจากสํารวจสิ่งที่ตนเองมีอยู

และพิจารณาดูวาตองจัดหาอะไรเพิ่มเติมบาง โดยตองกําหนดใหเพียงพอกับที่ตองการใชและ

คํานงึถึงความเสี่ยงในกรณีที่มทีรัพยากรไมเพียงพอดวย ซึ่งในระยะเริ่มตนอาจตองใชเงินลงทุน

จํานวนมาก ทําใหอาจตองพิจารณาหาผูมาเป็นหุนสวนรวม หรือหาแหลงเงินหลายๆ แหลง 

พิจารณาทางเลือกตางๆ เพื่อใหมตีนทุนที่ต่ําที่สุด 

(4) บริหารกิจการ (Manage the Enterprise) เมื่อจัดหาทรัพยากรมาไดตามที่

ตองการแลว ผูประกอบการตองลงมือบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งขึ้นกับวิธีการบริหารจัดการและ

การจัดโครงสรางองคแการ รวมถึงการกําหนดปใจจัยแหงความสําเร็จ และการปูองกันปใญหา 
 

รายละเอียดประเด็นบทบาทหนาที่ของการเป็นผูประกอบการรายใหม แสดงตาม

ตารางที่ 1.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.1 แสดงขัน้ตอนบทบาทหนาท่ีของการเป็นผูประกอบการรายใหม 
 

1.  ระบุและประเมนิ

โอกาสทางการตลาด 
2. การจัดทําแผนธุรกจิ 

3. กําหนดทรพัยากรที่

ต้องใช้ในกจิการ 
4. บรหิารกิจการ 

-การประเมินโอกาสทาง

การตลาด 

-การพยากรณแขนาด

ของตลาดและชวงเวลาท่ี

เหมาะสมในการเขา      

สูตลาด 

-การรับรูมูลคาของ

โอกาสทางการตลาด 

-การประเมินความเสี่ยง

และผลตอบแทนจาก

โอกาสทางการตลาด 

-การพจิารณาทักษะ 

ความสามารถของ

ผูประกอบการท่ีมีตอ

เปูาหมาย 

- การวเิคราะหแสภาพ

การแขงขัน 

-หัวขอกิจการ 

-สารบัญ 

-บทสรุปผูบริหาร 

- สาระสําคัญ 

  1. ขอบเขตของธุรกิจ 

  2. ขอบเขตของ          

อุตสาหกรรม 

  3. แผนเทคโนโลยี 

  4. แผนการตลาด 

  5. แผนการเงิน 

  6. แผนการผลิต 

  7. แผนการจัดองคแการ 

  8. แผนดําเนนิการ 

  9. บทสรุป 

- ภาคผนวก 

 

-กําหนดทรัพยากรท่ี

ตองการ 

-สํารวจทรัพยากรท่ีมีอยู 

-ระบุทรัพยากรในสวนท่ี

ยังไมมี 

-จัดหาทรัพยากรใหครบ

ตามตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กําหนดรูปแบบการ

บริหารจัดการ 

-เขาใจถึงปใจจัยสําคัญ

แหงความสําเร็จ 

-ระบุปใญหาที่อาจ

เกิดขึ้นได 

-จัดทําระบบการ

ควบคุมการดําเนนิการ

ใหไดตามเปูาหมาย 

-วางยุทธศาสตรแมุง

ความเจรญิเตบิโต 

 

ที่มา: Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd., D.A., (2008, P. 10)   
 

1.11  ความรับผิดชอบของการเป็นผู้ประกอบการ 

   การประกอบธุรกิจนั้น ตองตระหนักวา ธุรกิจมีฐานะเป็นหนวยหนึ่งของ

สังคม จําเป็นตองมีความรับผิดชอบตอบุคคล หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของดังตอไปนี ้

(1) ความรับผดิชอบตอกิจการ คือ การดําเนินธุรกิจใหเกิดกําไรสูงสุด 

(2) ความรับผดิชอบตอลูกคา คือ การใหบริการลูกคาใหดีที่สุด 

(3) ความรับผดิชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ  คือ การดําเนินธุรกิจ

อยางถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมีจริยธรรม 

(4) ความรับผดิชอบตอลูกจาง คือ การดูแล เอาใจใสในดานความเป็นอยู และ

สวัสดิการของลูกจาง 

(5) ความรับผดิชอบตอสังคม คือ การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนแของ

สังคม และการรักษาสิ่งแวดลอม 
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บทสรุป 

 การเป็นผูประกอบการธุรกิจเริ่มตนจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งธุรกิจ 

หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดสินคาและบริการ เพื่อการแลกเปลี่ยน ซื้อขายโดยมี

วัตถุประสงคแจะไดรับประโยชนแจากการดําเนินกิจกรรม วัตถุประสงคแของธุรกิจ คือ ผลกําไร 

ความอยูรอด และความรับผิดชอบตอสังคม ธุรกิจมีประโยชนแตอประชาชนในดานการตอบสนอง  

ความตองการและระดับมาตรฐานการครองชีพ รวมถึงการชวยในการพัฒนาประเทศ  

ปใจจัยพืน้ฐานของการทําธุรกิจที่สําคัญมี 4 อยาง คือ (1) คน-Man (2) เงินทุน-Money (3) วัสดุ/

วัตถุดิบ-Materials และ(4) การบริหารจัดการ- Management หรอื 4 Ms  

 สําหรับในการประกอบการนั้นเป็นขั้นตอนของการสรางสรรคแสิ่งใหมที่มีคุณคาซึ่ง

อาจจะเป็นธุรกิจผลิตภัณฑแหรือบริการ หรือความคิดที่มีคุณคา กลาเผชิญความเสี่ยง โดยมุง

ผลลัพธแจากกําไรที่เป็นตัวเงิน ความพึงพอใจสวนตัว และความเป็นอิสระในการบริหารธุรกิจ 

ผู้ประกอบการ  จึงหมายถึง บุคคลที่จัดตั้ งธุ รกิจใหม  โดยเผชิญกับความเสี่ยงและ            

ความไมแนนอนทางธุรกิจ เพื่อหาผลกําไร และการเติบโตจากโอกาสในการประกอบการและ

รวบรวมทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับลงทุนในกิจการคนหาความตองการของตลาดและเปิด

กิจการใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ควรมีคุณลักษณะสําคัญ คือ รูจักตนเอง 

มีความรู  มีความคิดสรางสรรคแ มีความกลาและความเป็นผูนํา มีความรักในสิ่งที่ทํา มีความรับผิดชอบ 

มีความพยายามและความอดทน ประหยัด มีไหวพริบ มีความสามารถใน การบริหารปรับตัวเขากับ

สิ่งแวดลอม มีความซื่อสัตยแ  มีความขยัน กระตือรือรน มุงมั่นความสําเร็จ รูคุณคาของการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธีรูคุณคาของเวลา ผูประกอบการตอง     

มีทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะด้านความคิด เป็นความสามารถในการบริหารจัดการในการคิด 

วิเคราะหแ คาดการณแ รวมถึงการมีวิสัยทัศนแ ทักษะด้านบุคคล หมายถึง ความสามารถของ

ผูบริหารจัดการในการเป็นผูนํา สามารถประพฤติตนใหเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถเขาใจ    

รูใจและจูงใจใหแตละคนทําหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถเพื่อใหบรรลุเปูาหมายของ

องคแการที่ตั้งไว  ทักษะดานเทคนิคงาน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารจัดการในการทํางาน

เฉพาะดานใดดานหนึ่งเป็นอยางดี โดยบทบาทหนาที่ของผูประกอบการรายใหมมี 4 ขั้นตอน คือ      

(1) ระบุและประเมินโอกาสทางการตลาด (2) การจัดทําแผนธุรกิจ (3) กําหนดทรัพยากรที่ตองใชใน

กิจการ (4) บริหารกิจการ นอกจากนี ้ในการประกอบธุรกิจนั้นจําเป็นตองมีความรับผิดชอบตอบุคคล 

ตอหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก ความรับผดิชอบตอกิจการ ความรับผดิชอบตอลูกคา ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ ความรับผดิชอบตอลูกจาง ความรับผดิชอบตอสังคม   
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท 

1. อธิบายความหมายของธุรกิจและองคแประกอบของการประกอบธุรกิจ 

2. การเป็นผูประกอบการมบีทบาทหนาที่อะไรบาง ผูประกอบการหมายถึงอะไร 

3. คุณลักษณะที่ผูประกอบการควรมีไดแกอะไรบาง  

4. ขั้นตอนในการเริ่มตนประกอบกิจการหรอืการเป็นผูประกอบดารรายใหมมีอะไรบาง 

5. การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจสามารถทําไดอยางไรบาง 

6. จากคุณสมบัติของผูประกอบการ ใหประเมินตนเองวามีคุณลักษณะ หรือ คุณสมบัติ

อะไรบาง ที่เหมาะสมกับการเป็นผูประกอบการ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         บทที่ 1 น าสู่การเปน็ผู้ประกอบการ         

 
15 

ส่วนที่ 2    การรู้จักตนเอง (การวเิคราะห์ตนเอง) 

1. บอกวิชาที่ตนเองชอบและไมชอบ 
 

2. บอกวิชาที่ตนเองถนัดและไมถนัด 
 

3. บอกลักษณะนิสัยที่โดดเดนของตนเอง 3 อยาง 
 

4. บอกจุดออนของตนเอง 3 อยาง 
 

5. บอกจุดแข็งตนเอง 3 อยาง 
 

6. บอกอาชีพที่ตนเองปรารถนาหรอือยากเป็น 
 

7. บอกจุดมุงหมายในชีวติ 3 ขอ 
 

8. เพื่อใหไปถึงจุดหมายจุดใดจุดหนึ่ง จะตองทําอยางไรบาง  
 

  
 

 

 

 

 

 

9. ใหเขียน Time line ที่มุงมั่น ตั้งใจวาจะเป็นในอนาคตโดยนับจากอายุปใจจุบัน ไป ทุก 3 ปี 

ขางหนา จนถึงอายุ 40 ปี 

ปใจจุบันอายุ......... สถานะ    นักศกึษา 

เมื่ออายุ.......... สถานะ........................................................................................................ 

เมื่ออายุ.......... สถานะ........................................................................................................ 

เมื่ออายุ.......... สถานะ........................................................................................................ 

เมื่ออายุ.......... สถานะ........................................................................................................ 

เมื่ออายุ.......... สถานะ........................................................................................................ 

สรุปเป้าหมายในชีวติที่ใฝ่ฝัน คอื ........................................................................................ 
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ส่วนที่ 3  การเริ่มต้นธุรกิจ 

             ใหสบืคนความรูเกี่ยวกับเรื่อง “เถาแกนอย” ทางหนังสือพิมพแ หรอื นิตยสาร หรอื 

Internet แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

1. เถาแกนอยคือใคร (อธิบายประวัติอยางยอ ) 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

2.  เคล็ดลับความสําเร็จของเถาแกนอยคืออะไร 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

3. คิดวา เถาแกนอยเลือกประเภทธุรกิจไดเหมาะสมกับตนเองหรอืไม อยางไร 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

4. เถาแกนอยมีวธิีการจัดการการเงินอยางไร ลองยกตัวอยาง 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

5. ตลาด หรอืลูกคาของเถาแกนอยคือกลุมใดบาง  มใีครเป็นคูแขงบาง 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

@@@@@@@@@@

@ 
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บทที่ 2 

กฎหมายการจัดตั้งองค์การในการประกอบธุรกิจ 

 

 

 

 
1. สามารถอธิบายความหมายและบอกรูปแบบขององคแการธุรกิจได 

2. สามารถอธิบายลักษณะของธุรกิจเจาของคนเดียวได 

3. สามารถบอกขอดีและขอจํากัดของธุรกิจเจาของคนเดียวได 

4. สามารถอธิบายถึงลักษณะหางหุนสวน ประเภทหางหุนสวนและการจัดตั้ ง          

หางหุนสวนได 

5. สามารถเปรียบเทียบลักษณะของหางหุนสวนสามัญและหางหุนสวนจํากัดได 

6. สามารถบอกขอดีและขอจํากัดของหางหุนสวนได 

7. สามารถอธิบายถึงลักษณะบริษัทเอกชนจํากัด และการจัดตั้งบริษัทเอกชนจํากัดได 

8. สามารถบอกขอดีและขอจํากัดของบริษัทจํากัดได 

9. สามารถอธิบายถึงลักษณะบริษัทมหาชนจํากัด และการจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดได 

10. สามารถเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางของบริษัทเอกชนจํากัด และบริษัท

มหาชนจํากัดได 

11. สามารถบอกขอดีและขอจํากัดของบริษัทมหาชนจํากัดได 

12. สามารถอธิบายพืน้ฐานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยได 

13. สามารถอธิบายถึงองคแการธุรกิจรูปแบบอื่น  ๆไดแก สหกรณแ รัฐวิสาหกิจ บริษัทขามชาติ

และแฟรนไชสแได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 
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2.1 ความหมายขององค์การธุรกิจ 

 การประกอบธุรกิจการคาสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคล       

คนเดียว หมายถึงการเป็นเจาของกิจการแตเพียงผูเดียว หรืออาจดําเนินการโดยรวมลงทุนกับ

บุคคลอื่นๆ ตั้งแต 2 คน หรือเป็นกลุมคณะก็ได การที่จะตัดสินใจเลือกดําเนินธุรกิจการคา     

ในรูปแบบใดนั้น ผูประกอบการจะตองคํานงึถึงองคแประกอบที่สําคัญหลายประการดวยกัน เชน 

ลักษณะของกิจการคา เงินทุน ความรูกฎหมายที่เกี่ยวของ ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 

เป็นตน เพื่อใหการประกอบธุรกิจนัน้ประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายที่ตัง้ไว  

  องค์การธุรกิจ (Business Organization) หมายถึง วิสาหกิจเอกชน (Private Enterprise)        

ที่หวังผลกําไร ซึ่งแบงออกเป็นนิติบุคคล และไมเป็นนิติบุคคล องคแการธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล            

จะประกอบดวย หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน จํากัด 

และองคแการธุรกิจจัดตั้งขึ้นหรือ จดทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะ และองคแการธุรกิจที่ไมเป็นนิติบุคคล 

จะประกอบดวย ธุรกิจเจาของคนเดียว และหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน  ในที่นี้จึงไดสรุปการ

จัดตั้งองคแการธุรกิจในรูปแบบที่มตีามกฎหมายไทย ดังภาพที่ 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  แสดงรูปแบบองคแการธุรกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแ  

 

 

 

 รูปแบบองค์การธุรกิจ 

 รูปแบบองค์การธุรกิจ 
(จดทะเบียนจัดตั้งขึน้ตามกฎหมาย) 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
(อาจต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์) 

Z 

 
ร้านค้าเจ้าของคน

เดียว 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด 

บริษัทมหาชน
จ ากัด 

องค์การธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น
ภายใต้กฎหมายธุรกิจ

เฉพาะ 
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2.2 ธุรกิจเจ้าของคนเดียว 

 ธุรกิจเจาของคนเดียวเป็นธุรกิจที่ผูประกอบการเป็นเจาของกิจการเพียงคนเดียว 

บุคคลผูนั้นเป็นผูรับผิดในการจัดการงานเป็นผูรับผิดชอบในเรื่องเงินทุน และหนี้สินแตเพียง      

ผูเดียว หากการคามีกําไร กําไรจะตกเป็นเจาของแตเพียงผูเดียว ถากิจการขาดทุนเจาของ     

ก็ขาดทุนแต เพียงผู เดียว  เป็นเจาของทรัพยแสินเอง รับผิดชอบเองทั้ งหมด จึงทําให              

การบริหารงานตางๆ นั้นสามารถตัดสินใจไดเพียงผูเดียว รูปแบบการบริหารงานเป็นแบบ   

เรียบงาย ไมซับซอนหรือมีขั้นตอนมากมาย ธุรกิจประเภทนี้อาศัยเงินลงทุนไมสูงมาก      

เจาของกิจการหรือผูประกอบการสวนใหญจึงมักใชเงินทุน ทรัพยแสินของตนเองหรือคนรูจัก

นํามาลงทุน  ถาตองการจะเปลี่ยนลักษณะกิจการคา หรือ จะเลิกกิจการเมื่อใดก็ทําไดเอง

ตามใจชอบหรือจะโอนกิจการใหใครก็ทําไดงาย ถาดําเนินกิจการตอไปไมไหวหรือตาย กิจการ

นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง กิจการของคนๆ เดียวมักจะเป็นกิจการคาเล็กๆ สวนใหญจะพบอยูใน

ชีวติประจําวันของทุกคน เชน รานตัดผมรานซักแหง รานอาหาร เป็นตน 
 

2.2.1  ลักษณะของธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจเจ้าของคนเดียว 

 (1)  ใชเงนิทุนไมมาก สามารถหาไดโดยไมตองชักชวนผูอื่นมารวมทุน 

         (2)  ลูกคาตองการไดรับความเอาใจใสเป็นรายบุคคล ผูประกอบการมีโอกาส

ไดพบปะพูดคุยทําความรูจักกับลูกคา และบริการลูกคาไดดวยตนเอง  

 (3)  ธุรกิจบางประเภทมุงใหบริการหรือตอบสนองความตองการเฉพาะ         

แกลูกคาที่มรีสนิยมเป็นการสวนตัว 

 (4)  ธุรกิจมีความเสี่ยงนอย มีการแขงขันในตลาดนอย หรือธุรกิจเกี่ยวกับ

สินคาหรอืบริการที่จําเป็นตอการดํารงชีวติ เป็นตน 
 

          2.2.2  ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจเจ้าของคนเดียว 

 (1)  จดทะเบียนพาณิชยแ ผูประกอบการตองจดทะเบียนพาณิชยแภายใน 30 วัน

ตั้งแตเริ่มธุรกิจ และตองแสดงใบทะเบียนพาณิชยแไวที่ที่ดําเนินกิจการอยางเปิดเผยและเห็น   

ไดชัดเจนพรอมกับทําปูายชื่อของกิจการเป็นภาษาไทย 

 (2)  ขอเลขประจําตัวผูเสียภาษี โดยยื่นขอบัตรและเลขประจําตัวของผูเสียภาษี

บุคคลธรรมดาไดที่สํานักงานภาษีสรรพากรพืน้ที่หรอืสํานักงานสรรพากรจังหวัด 

 (3)  จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ผูประกอบการจะจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไดก็

ตอเมื่อขอเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเรียบรอยแลว โดยธุรกิจที่มรีายไดปีละ 1,800,000 บาท

ขึ้นไปตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สวนธุรกิจที่มีรายไดต่ํากวาปีละ 1,800,000 บาท จะจด

ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือไมก็ได นอกจากนี้ยังมีธุรกิจบางประเภทที่ตองเสียภาษีประเภทอื่น
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เพิ่มเติมดวย เชน ธุรกิจการผลิตและจําหนายสุรา เครื่องดื่ม ยาสูบ ฯลฯ ตองเสียภาษี

สรรพสามติ เป็นตน 

 (4)  ธุรกิจบางประเภทตองมีใบอนุญาตเฉพาะกิจการ เชน ธุรกิจผลิตอาหารและยา 

2.2.3   กิจการที่เป็นพาณชิยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณชิย์ 

                       บุคคลธรรมดา (กิจการเจาของคนเดียว) ซึ่งประกอบกิจการดังตอไปนี้ ตองจด

ทะเบียนพาณิชยแ  

                 (1)  ผูประกอบกิจการโรงสขีาวและโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร 

                 (2)  ผูประกอบกิจการขายสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยาง  

คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายไดเป็นเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อขายมี    

คารวมทั้งสิน้เป็นเงินตั้งแต 500 บาทขึน้ไป 

                 (3)  นายหนาหรือตัวแทนคาตางๆ ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใดๆ 

อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และสินคานั้นมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต   

20 บาทขึน้ไป 

                 (4)  ผูประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไมวาอยางใดๆ อยางเดียว

หรอืหลายอยางก็ตาม และขายสินคาที่ผลิตได คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต 

20 บาทขึน้ไปหรอืในวันหนึ่งวันใดมีสินคาที่ผลิตไดมรีาคารวมทั้งสิน้ตั้งแต 500 บาทขึน้ไป 

                 (5)  ผูประกอบกิจการขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟหรือเรือยนตแ

ประจําทาง การขนสงโดยรถไฟ การขนสงโดยรถราง การขนสงโดยรถยนตแประจําทาง การขาย

ทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การใหกูยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขา ยเงินตรา

ตางประเทศ การซือ้หรอืขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก฿วน การทําโรงรับจํานํา และการทํา

โรงแรม 

                 (6)  ขาย ใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดีทัศนแ แผนวีดี

ทัศนแ ดีวีด ีหรอืแผนวดีีทัศนแระบบดิจทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

                (7)  ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี 

                 (8) ซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแผานระบบ

เครือขายอินเทอรแเน็ต  

                 (9)  บริการอินเทอรแเน็ต  

                 (10) ใหเชาพืน้ที่ของเครื่องคอมพวิเตอรแแมขาย  

                 (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสแผานระบบเครือขายอินเทอรแเน็ต 

                (12) การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรแเพื่อใชอินเทอรแเน็ต 
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                 (13) การใหบริการฟใงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ 

                 (14) การใหบริการเครื่องเลนเกมสแ 

                 (15) การใหบริการตูเพลง 

                (16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก 

การคาสงงาชางและผลิตภัณฑแจากงาชาง 
 

2.2.4   พาณชิยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณชิย์ ไดแก 

 (1)  การคาเร การคาแผงลอย 

                     (2) พาณชิยกิจเพื่อการบํารุงศาสนาหรอืเพื่อการกุศล 

                     (3) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งไดมีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา

จัดตัง้ขึ้น 

                     (4)  พาณชิยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

                     (5) พาณชิยกิจของมูลนธิิ สมาคม สหกรณแ 

                     (6) พาณิชยกิจของกลุมเกษตรกรที่ ไดจดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่                 

1 พฤษภาคม  2515 
 

2.2.5 ข้อดีของธุรกิจเจ้าของคนเดียว 

(1) จัดตั้งธุรกิจไดงาย โดยนําเอกสารหลักฐานตางๆ ไปจดทะเบียนพาณิชยแ

และขอใบอนุญาตตางๆ ที่จําเป็นไดดวยตนเอง 

(2) มีอสิระและความคลองตัวในการดําเนินงาน  

(3) รักษาความลับไดดี  เนื่องจากไมมีกฎหมายบังคับใหเปิดเผยขอมูลแก

บุคคลภายนอก 

(4) ไดรับผลกําไรเป็นคาตอบแทนในการลงทุนเพียงคนเดียว 

(5) ขอจํากัดทางกฎหมายมีนอย 

(6) ไมตองเสียภาษีซับซอนเหมือนผูประกอบการธุรกิจแบบอื่นๆ 

(7) การเลิกกิจการทําไดงาย 
 

2.2.6 ข้อจํากัดของธุรกิจเจ้าของคนเดียว 

(1) ผูประกอบการอาจมเีงินทุนจํากัดในการเริ่มกิจการ 

(2) หากธุรกิจขาดทุนหรือมีหนี้สิน ผูประกอบการตองรับผิดชอบทั้งหมดเพียง

ผูเดียว 

(3) อาจตัดสินใจดําเนินการบริหารงานผิดพลาดไดงายเนื่องจากผูประกอบการ

อาจไมไดมคีวามรูความชํานาญในทุกๆ ดาน 



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่
24 

(4) ขยายกิจการยาก ภาพลักษณแไมม่ันคง 

(5) อายุและความตอเนื่องของกิจการมีอยูจํากัดขึ้นอยูกับอายุของเจาของกิจการ

เทานั้น 

(6) ขาดพนักงานที่มีความสามารถ เนื่องจากขนาดของธุรกิจที่ เล็กและ      

ความไมม่ันคงขององคแกร อาจทําใหไมสามารถดึงดูดพนักงานที่มคีวามสามารถเขามารวมทํางานได 
 

2.3 ห้างหุ้นส่วน  

  หางหุนสวนเป็นรูปแบบขององคแกรธุรกิจประเภทหนึ่งที่เกิดการจากประกอบการที่

มีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปทําสัญญารวมกันเพื่อวัตถุประสงคแในการแบงผลกําไรระหวางกัน 

โดยในสัญญา การจัดตัง้หางหุนสวนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป และเป็นบุคคลที่สามารถทํานิติกรรมตาม

กฎหมายได เชน ไมเป็นบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ เป็นตน 

(2) ตองมีการแสดงเจตนาในการเขาเป็นหุนสวน 

(3) ตองมีการเขาเป็นหุนสวนกันโดยใชเงินสดหรือสินทรัพยแอื่นทั้งที่ เป็น

สังหาริมทรัพยแและอสังหาริมทรัพยแตลอดทั้งรางกาย (แรงงาน) และความรูความสามารถ 

(4) กิจการที่กระทําตองไมมีวัตถุประสงคแที่ขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอ          

ความสงบเรียบรอยและศลีธรรมอันดีของประชาชน 

(5) ตองมีเจตนารวมกันในกําไรหรือขาดทุนในการจัดการดูแลกิจการ         

ซึ่งทํารวมกัน 
 

2.3.1   ประเภทของห้างหุ้นส่วน 

หางหุนสวนแบงออกเป็น 2 ประเภท ใชเกณฑแของความรับผิดชอบในหนี้สิน ไดแก 

หางหุนสวนสามัญ และหางหุนสวนจํากัด   

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) 

                     หางหุนสวนสามัญเป็นหางหุนสวนประเภทที่หุนสวนทุกคนตองรับผิดชอบ

รวมกันในหนี้สินทั้งหมดของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน หางหุนสวนประเภทนี้จะจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไมก็ได หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบรอยแลว จะเรียก       

หางหุนสวนประเภทนี้วา หางหุนสวนสามัญนิตบิุคคล หรอืหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  

                    ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ มดีังตอไปนี ้

 หุนสวนทุกคนตองรับผดิรวมกันในหนี้สนิทั้งหมด 

 หุนสวนทุกคนตองรับผดิโดยไมจํากัดจํานวน 

 คุณสมบัติของหุนสวนเป็นสาระสําคัญ คือ 
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     - ถาหุนสวนไมไดตกลงเกี่ยวกับกระบวนการจัดการหางหุนสวน หุนสวน

ทุกคนยอมมีอํานาจในการจัดการหางหุนสวนนั้น แตถามีการตั้งผูจัดการ หุนสวนที่ไมไดเป็น

ผูจัดการไมมีสทิธิเขาไปบริหารจัดการงานของหางหุนสวน 

                         -  หามไม ไห ชักชวนบุคคลอื่นเขามาเป็นหุนสวน โดยที่ยั งไม ไดรับ       

ความยินยอมจากหุนสวนทุกคน ยกเวนจะไดตกลงกันไว 

                         -  หามไมใหบุคคลภายนอกที่ไดรับโอนสวนกําไรไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

มีฐานะเป็นหุนสวน เวนแตจะไดรับความยินยอมของหุนสวนทุกคน 

                         -  หุนสวนทุกคนตองรับผิดในสิ่งที่หุนสวนคนใดคนหนึ่งไดกระทําเป็น    

การธรรมดาของการคาขายของหางหุนสวนนั้นรวมกันโดยไมจํากัดจํานวน 
 

(2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด (Limited Partnership) 

                หางหุนสวนจํากัดเป็นการประกอบการที่ประกอบไปดวยหุนสวน 2 ประเภทดวยกัน 

คือ (1) หุ้นส่วนประเภทจ ากัดความรับผิด จะจํากัดความรับผิดไมเกินจํานวนเงินที่รับจะลงหุน 

(2) หุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิด ตองรับผิดรวมกันในหนี้สินของหางหุนสวนโดย       

ไมจํากัดจํานวน หางหุนสวนจํากัดตองมีหุนสวนทั้งสองประเภทอยูอยางนอยประเภทละ 1 คน 

และกฎหมายบังคับใหตองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาแตกตางจาก

หางหุนสวนสามัญ ดังตอไปนี้ 

                     (1 ) ไมสามารถนําชื่อของหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดตั้ง เป็นชื่อ         

หางหุนสวน 

                     (2) หุนสวนจํากัดความรับผิดตองลงทุนดวยเงินหรือทรัพยแสินอื่นๆ ไมสามารถ

ลงทุนดวยแรงงานเหมอืนหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผดิได 

                     (3) หุนสวนจํากัดความรับผิดไมมีสิทธิเป็นผูจัดการหางหุนสวนจํากัด ผูจัดการ        

หางหุนสวนจํากัดกฎหมายใหสิทธิแตหุนสวนไมจํากัดความรับผดิเทานั้น 

                     (4) หุนสวนจํากัดความรับผิดไมสามารถโอนหุนของตนใหผูอื่นได เวนแตจะ

ไดรับความยินยอมจากหุนสวนคนอื่นๆ 

                     จะเห็นไดวากฎหมายไดจํากัดสิทธิของหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดหลาย

ประการ เนื่องจากตองการกําหนดขอบเขตความสามารถของหุนสวนประเภทนี้จากการที่มี

ความรับผดิจํากัดเฉพาะเพียงเงินที่จะลงหุน เพื่อปูองกันไมใหทําในสิ่งที่จะเกิดความเสียหายแก

หางหุนสวน แตในขณะเดียวกันกฎหมายไดลดหยอนกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับหุนสวน

จํากัดความรับผดิ ดังนี้ 

        (1)  หุนสวนจํากัดความรับผดิสามารถทําธุรกิจอื่นๆ ที่อาจมสีภาพเดียวกันหรือ

แขงขันกันกับหางหุนสวนที่ตนมีหุนอยูได 
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 (2)  ถาหุนสวนจํากัดความรับผิดตาย ลมละลายหรือตกเป็นผูไรความสามารถ 

ไมทําใหหางหุนสวนตองเลิกกิจการ ยกเวนไดตกลงกันไวเป็นอยางอื่นในสัญญาการจัดตั้ง    

หางหุนสวน และทายาทของหุนสวนจํากัดความรับผดิสามารถเขาเป็นหุนสวนแทนผูตายได 
 

 จากขอมูลขางตน ผูเรียบเรียงไดนํามาเขียนสรุปประเภทและความแตกตางของ

หางหุนสวนทั้ง 2 ประเภท ดังภาพที่ 2.2 และตารางที่ 2.1 ตามลําดับ ดังนี้ 
 

 
   

ภาพท่ี 2.2  แสดงประเภทหางหุนสวนที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย 
 

ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบลักษณะของหางหุนสวนสามัญและหางหุนสวนจํากัด 
 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนจํากดั 

1. ไมจําเป็นตองจดทะเบียน 

2. ถาจดทะเบียนจะกลายเป็นหางหุนสวนสามัญ

นติบุิคคล หรือ หางหุนสวนจดทะเบียน 

3. รับผิดชอบหนี้โดยไมจํากัด 

4. หุนสวนมปีระเภทเดียว คือ หุนสวนแบบรับผิด

ไมจํากัด 

5. หุนสวนทุกคนเขามาจัดการงานของกิจการหาง

หุนสวนได 

1. ตองจดทะเบียน 

2. เป็นนิติบุคคล 

 

3. มหีุนสวนรับผิดชอบหนี้จํากัด 

4. หุนสวนม ี2 ประเภท คือ รับผิดจํากัด และรับผิด

ไมจํากัด 

5. หุนสวนประเภทรับผิดไมจํากัดเทานัน้ท่ีสามารถ

เขามาจัดการงานของหางได 

       

 2.3.2  การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ การยื่นคําขอจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ (ไมจดทะเบียน) 

หากสถานที่ประกอบการของหางหุนสวนตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครยื่นไดที่สํานักงานเขตที่

สถานประกอบการนั้นตั้งอยู หากสถานประกอบการของหางหุนสวนตั้งอยูในจังหวัดอื่น

สามารถยื่นคําขอจัดตั้งไดที่ที่วาการอําเภอที่หางหุนสวนตั้งอยู 

ห้างหุ้นส่วน 

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

 

สามัญ (ไม่จดทะเบียน) 

 

นิติบุคคล (จดทะเบยีน) 
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                - ห้างหุ้นส่วนสามัญนติิบุคคล การจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลมี

วิธีการอยางเดียวกับการจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด สถานที่ยื่นขอจะทะเบียนหากสํานักงาน

ของหางหุนสวนตั้งอยูในเขต กรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนไดที่ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแ ช้ัน 9 ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หากสํานักงาน

ตั้งอยูในจังหวัดอื่นยื่นจดทะเบียนไดที่ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงานพาณิชยแจังหวัด 

ณ จังหวัดที่สํานักงานตั้งอยู 
 

     2.3.3  การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด 

                  ในการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัดจะมีขั้นตอนและรายละเอียดมากกวาการจัดตั้ง

หางหุนสวนสามัญ โดยจะแบงออกเป็น 4 ขั้นตอนดวยกัน ดังนี้ 

 (1)  ทําความตกลงระหวางผูเป็นหุนสวนในเรื่องสําคัญๆ 

 เนื่องจากหางหุนสวนจํากัดเป็นการประกอบกิจการคาโดยมีคนหลายคน

เขามาเกี่ยวของ  ดังนั้นเพื่อปูองกันปใญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางประกอบการคา 

ผูเป็นหุนสวนทุกคนจึงทําความตกลงกันในเรื่องสําคัญๆ ดังตอไปนีไ้วกอนใหชัดเจน 

 1.1 จํานวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ เป็นหุนสวนแตและคนจะนํามาลงทุน        

(ผูเป็นหุนสวนสามารถลงทุนดวยเงิน ทรัพยแสิน หรือแรงงานก็ได ยกเวนหุนสวนจํากัด       

ความรับผิดจะลงทุนดวยแรงงานไมไดการลงทุนดวยทรัพยแสินหรือแรงงานตองตีราคาเป็น

จํานวนเงิน) และกําหนดระยะเวลาชําระเงินหรือ สิ่งที่ผูเป็นหุนสวนจะนํามาลงทุน (ควรชําระให

ครบกอนการจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน) 

 1.2  กําหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการคาที่จะใหหางหุนสวนจํากัด

สามารถประกอบได หรือที่เรียกวา "วัตถุประสงคแ" ในปใจจุบันสวนมากจะกําหนดวัตถุประสงคแ

ไวเป็นจํานวนมากๆ เพื่อความคลองตัวในการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนกิจการคาจะไดไมตอง

เสียเวลาในการดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มหรือเปลี่ยนวัตถุที่ประสงคแ แตการจดทะเบียนวัตถุที่

ประสงคแไวเป็นจํานวนมากๆ นั้นอาจไมเป็นผลดี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสใหผูบริหาร

ประกอบกิจการคาที่ไมเป็นไปตามแนวทางที่ตนถนัดและใหอํานาจกวางขวางมากเกินไป 

 1.3  แตงตั้งหุนสวนผูจัดการ (หุนสวนผูจัดการ คือ ผูที่จะมีอํานาจกระทํา

การแทนหางหุนสวนจํากัดซึ่งตองแตงตั้งจากหุนสวน จําพวกไมจํากัดความรับผดิเทานั้น) 

 1.4 การแบงสวนผลกําไรและขาดทุน 

 1.5 เรื่องอื่นๆ เชนหลักเกณฑแและวิธีการเปลี่ยนแปลงขอสัญญาจัดตั้ง  

หางเดิม สถานที่ที่จะใชเป็นที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ ขอจํากัดในการใชอํานาจของหุนสวน

ผูจัดการ และการตัง้ผูสอบบัญชี เป็นตน 
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 (2)  ขอตรวจสอบและจองช่ือหางหุนสวนจํากัด 

 ในปใจจุบันมีการประกอบกิจการในรูปแบบของหางหุนสวนจดทะเบียน

บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดเป็นจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อมิใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อ

ที่คลายหรือซ้ํากัน กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงกําหนดใหผูที่ประสงคแจะจดทะเบียนจัดตั้ง       

หางหุนสวนจํากัดขึน้ใหมตอง ขอตรวจและจองช่ือนิตบิุคคลกอนจะจดทะเบียนจัดตัง้ 

 (3)  จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ 

 เมื่อช่ือที่จะจดทะเบียนผานการตรวจและตอบรับจากเจาหนาที่วาไมคลาย

หรือซ้ํากับนิติบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวกอนแลว ผูขอจดทะเบียนตองกรอกรายละเอียด   

(โดยวิธีการพิมพแ) ในแบบพิมพแคําขอจดทะเบียนใหครบถวนถูกตองตรงตามความเป็นจริงใน     

แบบพิมพแคําขอจดทะเบียน 

(4) การยื่นขอจดทะเบียน 

 การยื่นขอจดทะเบียนทําได 2 วิธี คอื 

 4.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนพรอมเอกสารประกอบตอนายทะเบียน กรณีนี้

หุนสวนผูจัดการจะไปยื่นขอจดทะเบียนดวยตนเองหรือ มอบอํานาจใหผูอื่นไปดําเนินการแทนก็ได 

 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนทางอินเตอรแเน็ตที่ www.dbd.go.th เพื่อใหนาย

ทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนกอน และเมื่อผานการตรวจและตอบรับวาคําขอจด

ทะเบียนถูกตองแลวใหผูขอจดทะเบียน print out เอกสารคําขอจดทะเบียนดังกลาวใหผูเป็น

หุนสวน       ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของหางหลังจากนั้นก็นําไปยื่นขอจดทะเบียน

ตามขอ 4.1. เนื่องจากนายทะเบียนจะตรวจเอกสาร  คําขอจดทะเบียนที่นํามายื่นนั้นวามีขอความ

ถูกตอง ตรงกับที่ยื่นไวทางอินเตอรแเน็ตหรอืไมเทานั้น 
 

           2.3.4  เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

 ในการขอจดทะเบียนหางหุนสวนตองเตรยีมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

 (1)  คําขอจดทะเบียนหางหุนสวน (แบบ หส.1) 

(2)  รายการจดทะเบียน (แบบ หส. 2) 

 (3)  วัตถุประสงคแ ( แบบ ว.) 

 (4)  แบบ สสช. 1 จํานวน 2 ฉบับ 

 (5)  แบบจองชื่อนิตบิุคคล 

 (6)  หลักฐานการรับชําระเงินลงหุน  ไดแก 

                         - หนังสือรับรองจากธนาคาร หรอื 

                         - สําเนาหลักฐานแสดงการรับชําระเงินลงหุน 

 (7)  สําเนาบัตรประจําตัวของหุนสวนผูจัดการที่ลงช่ือในคําขอจดทะเบียน 

http://www.dbd.go.th/
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 (8)  สําเนาหลักฐานแสดงสถานะของผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) 

 (9)  หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี 

                    (10) กรณีคนตางดาวลงหุนในหางหุนสวนตั้งแตรอยละ 40 แตไมถึงรอยละ 50 

ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีมีคนตางดาวลงหุนในหางหุนสวนต่ํากวารอยละ 40 ของทุน          

จดทะเบียน แตคนตางดาวเป็นผูมีอํานาจกระทําการแทนหางหุนสวนใหผูเป็นหุนสวนที่มีสัญชาติ

ไทยทุกคน สงหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุน ซึ่งแสดงจํานวนเงินที่สอดคลองกับจํานวนเงิน       

ที่นํามาลงหุนของผูเป็นหุนสวนแตละราย ดังนี้ 

- สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสําเนาใบแจงยอดบัญชีธนาคารยอนหลัง    

6 เดือน หรอื 

- เอกสารที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของ           

ผูเป็นหุนสวน หรอื 

- สําเนาหลักฐานที่แสดงแหลงที่มาของเงนิที่นํามาลงหุน 

                        คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบสามารถขอและซื้อไดที่หนวยงาน

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาทุกแหง หรอื Download ไดจาก www.dbd.go.th     
 

 อัตราคาธรรมเนียม 

                     (1)  การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนทุกจํานวนเงินไมเกิน 100,000 บาทแหงทุน

ที่กําหนดไว 100 บาท เศษของ 100,000 บาทใหคิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกันไมใหต่ํากวา 

1,000 บาทและไมใหเกิน 5,000 บาท 

                     (2)  หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท 

                     (3)  ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท 

                     (4)  กรณีขอใหนายทะเบียนรับรองเอกสารคําขอจดทะเบียนหนาละ 50  บาท 
 

  2.3.5  การจัดการห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 (1)  ผูจัดการเป็นผูมีอํานาจในการจัดการหางหุนสวน เป็นผูที่มีหนาที่เป็น

ตัวแทนของหางหุนสวนและเป็นผูดําเนินงานเพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่จัดตั้งหางหุนสวน 

 (2)  หากไมไดตกลงกันวาใหใครเป็นผูจัดการหางหุนสวน หุนสวนทุกคนมีสิทธิ

จัดการหางหุนสวนไดโดยตองเห็นชอบรวมกันวาใหหุนสวนทุกคนสามารถจัดการหางหุนสวนได 

ถามีใครคนใดคนหนึ่งไมเห็นดวยจะไมสามารถทําเชนนีไ้ด 

 (3) หุนสวนจะมอบใหหุนสวนคนใดคนหนึ่งเป็นผูจัดการได นอกจากนี้หุนสวน

ทุกคนก็สามารถเป็นผูจัดการไดเชนเดียวกัน แตหากหุนสวนทุกคนเป็นผูจัดการรวมกัน หุนสวน

คนใดคนหนึ่งไมสามารถทําอะไรโดยไมไดรับความยินยอมจากหุนสวนคนอื่นๆ ทุกคน 

http://www.dbd.go.th/
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 (4)  ถาหางหุนสวนตกลงจะใชการนับเสียงขางมากในการบริหารงาน หุนสวน 1 คน

จะม ี1 คะแนนเสียงโดยไมไดคํานึงถึงจํานวนหุนวาจะมากหรือนอย 

 (5)  หากกําหนดผูจัดการหางหุนสวนแลวไมวาจะเป็นหุนสวนคนใดคนหนึ่งหรือ

หลายคน หางหุนสวนที่เหลือที่ไมไดเป็นผูจัดการไมมีสิทธิเขาไปจัดการบริหารงานของ       

หางหุนสวนได 
 

         2.3.6   การจัดการห้างหุ้นส่วนจํากัด 

 ผูจัดการของหางหุนสวนจะตองเป็นหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดเทานั้น

เพราะหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผดิจะตองกระทําการโดยความรอบคอบและระมัดระวัง

อยางมากในการบริหารงานของหางหุนสวน ถาหากผิดพลาดแลวจะเกิดความเสียหายซึ่งเขา

จะตองรับผิดชอบทั้งหมดโดยไมจํากัดจํานวน แตหุนสวนจํากัดความรับผิดจะรับใชแคไมเกิน

จํานวนเงินที่ตนลงหุนไปเทานั้น เพราะฉะนั้นจงึไมควรใหสิทธิแกหุนสวนที่จํากัดความรับผิดเป็น

ผูจัดการหาง เพราะอาจเกิดความไมเป็นธรรมแกหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผดิได 
  

          2.3.7  การแบ่งกําไรขาดทุน 

 สิ่งแรกที่หุนสวนจะพิจารณาในการลงทุนมักจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนจาก

การลงทุนนั้นคือ กําไรจากการประกอบการ เมื่อหางหุนสวนไดดําเนินกิจการไประยะหนึ่งแลว

จนครบรอบบัญชทีี่ไดกําหนดไว การตัดสินใจวาผลกําไรหรือขาดทุนจะแบงอยางไรนั้น หุนสวน

ควรพิจารณาถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ ไดแก จํานวนเงินที่หุนสวนแตละคนลงทุน ทักษะและ

ประสบการณแของหุนสวน เวลาที่สละใหกับธุรกิจ เป็นตน แตถาหากวาไมไดมีขอตกลงใดๆ แลว

ผลกําไรหรอืขาดทุนจะตองแบงเทาๆ กันระหวางหุนสวนทุกคน โดยมีวิธีตางๆ ที่ใชกันดังนี้ 

 (1)  แบงเทากัน 

 (2)  แบงตามอัตราสวนที่ตกลงกัน 

 (3)  แบงตามอัตราสวนของเงนิที่ลงทุน 

 (4)  คิดดอกเบีย้ใหแกเงนิลงทุนแลวแบงกําไรหลังหักดอกเบี้ยแลวตามอัตราสวนที่

ตกลงกัน 

 (5)  คิดเงนิเดือนใหแกหุนสวนแลวแบงกําไรหลังหักเงินเดือนแลวตามอัตราสวนที่

ตกลงกัน 

 (6)  คิดดอกเบี้ยและเงินเดือนใหแกหุนสวนแลวแบงกําไรที่เหลือตามอัตราสวนที่

ตกลงกัน 
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ตัวอย่างที่ 1  หนึ่งสกุล ลงทุน 18,000 บาท สองสกุล ลงทุน 22,000 บาท เมื่อครบสิ้นปี        

มีผลกําไรเทากับ 50,000 บาท หุนสวนทั้งสองคนตกลงแบงกําไรกันตามอัตราสวนทุน จะได

สวนแบงของกําไร ดังตอไปนี้ 

    หุ้นส่วน  เงนิทุน ร้อยละเงนิลงทุน กําไร        ส่วนแบ่งกําไร 

     หนึ่งสกุล 18,000 45 50,000 x 45% 22,500 

     สองสกุล 22,000 55 50,000 x 55% 27,500 

          รวม  40,000  50,000 
 

ตัวอย่างที่ 2  หนึ่งนุชและหนึ่งฤทัยรวมกันลงทุนเป็นเงิน 60,000 และ 20,000 บาทตามลําดับ 

เมื่อครบปีหางหุนสวนไดกําไร 50,000 บาท แตหนึ่งฤทัยทํางานใหหางหุนสวนมากกวาจึงตกลง  

กันวา จะนํากําไรมาแบงกันโดยคิดเงินเดือนใหหนึ่งฤทัยทั้งปีเทากับ 12,000 บาท สวนหนึ่งนุชได

เงินเดือนปีละ 6,000 บาท ทั้งสองและคิดคาตอบแทนในการลงทุนในอัตรารอยละ 10 กําไรที่เหลือ

จากคิดเงินเดือนและผลตอบแทนจากการลงทุนแลวตกลงแบงเทากัน  ทั้งสองคนจะไดสวนแบงกําไร 

ดังตอไปนี ้

หุ้นส่วน เงนิทุน     ค่าตอบแทน                               ส่วนที่เหลือ    ส่วนแบ่งกําไร 

  10% เงนิเดือน              (รายปี)       แบงเทากัน    

หนึ่งนุช 60,000 6,000  6,000  12,000  24,000  

หนึ่งฤทัย 20,000 2,000  12,000  12,000  26,000 

รวม 80,000 8,000  18,000  24,000  50,000 
 

จากตัวอยางที่ 2 มีสองขั้นตอน คือ นําผลกําไรมาหักคาตอบแทนและเงินเดือน (รายปี) ซึ่งเป็น

เงิน 26,000 บาท ซึ่งหักจากกําไร 50,000 บาทแลวยังเหลือกําไรอีก 24,000 แลวจึงแบง    

ผลกําไรที่เหลือเทากัน ก็จะได คนละ 12,000 บาท 
 

  2.3.8  การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน 

                   (1)  เมื่อเกิดกรณีที่กําหนดไวในสัญญาวาเป็นเหตุใหเลิก 

 (2)  กําหนดอายุของการดําเนินกิจการของหางหุนสวนไว 

                   (3)  เมื่อผูเป็นหุนสวนคนหนึ่งคนใดบอกเลิกลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือนกอนสิ้นรอบปี

ในทางบัญชีการเงนิของหางหุนสวน 

                   (4)  สัญญากําหนดไวเพื่อทํากิจการใดกิจการหนึ่งเมื่อเสร็จกิจการนั้นแลว     

ก็ตองเลิก 

                   (5) เมื่อผูเป็นหุนสวนคนใดคนหนึ่งตาย หรือลมละลาย หรือตกเป็นบุคคล     

ไรความสามารถ  
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  2.3.9  ข้อดีของห้างหุ้นส่วน 

 (1)  อาจไดคนที่มีความรูความสามารถหลากหลายเขามาเป็นหุนสวน ชวยกัน

บริหารงานของกิจการ 

 (2) สามารถรวบรวมเงินหรือสินทรัพยแอื่นๆ นํามาลงทุนไดมากกวาธุรกิจ

เจาของคนเดียว 

 (3)  การขยายกิจการโดยการกูยืมจากสถาบันการเงินทําไดงายกวา โดยเฉพาะ          

หางหุนสวนทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

 (4)  ขอจํากัดทางกฎหมายมีนอยกวาธุรกิจแบบบริษัทจํากัด 
 

        2.3.10 ข้อจํากัดของห้างหุ้นส่วน 

 (1)  หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด ตองรับผิดชอบรวมไปถึงหนี้สินของ

หางหุนสวนที่หุนสวนคนอื่นๆ ไดกอขึ้น 

                  (2)  อาจเกิดความขัดแยงดานความคิด เนื่องจากเป็นการรวมหุนกันของ     

คนหลายคน อีกทั้งการลงคะแนนเสียง 1 คน ไดสิทธิเพียง 1 คะแนน เทานั้น แมวาจะลงทุนมากกวา

หุนสวนคนอื่นๆ ก็ตาม 

                  (3)  หุนสวนจะถายโอนหุนใหกับคนภายนอกไมได เวนแตจะมีการตกลงกันไว

ในสัญญา แตการโอนหุนของหุนสวนจํากัดความรับผิดสามารถทําไดโดยไมตองไดรับ      

ความยินยอมของหุนสวนคนอื่น  

                  (4)  การถอนเงินทุนและการเลิกกิจการหางหุนสวนนั้นทําไดยาก 

                  (5) หากหุนสวนไมจํากัดความรับผิดตาย ลมละลาย หรือเป็นบุคคล           

ไรความสามารถ หรือถอนหุนออก หางหุนสวนนั้นตองเลิกกิจการไป ยกเวนหุนสวนที่เหลืออยู

จะรับซือ้หุนนัน้แทน 

                  (6) ผลตอบแทนของหุนสวนทุกคนตองเสียภาษีซ้ําซอน ทั้งภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาและภาษีเงนิไดนิตบิุคคล ในกรณีที่จดทะเบียนหางหุนสวนเป็นนิติบุคคล 
  

2.4 บริษัทจํากัด 

บริษัทจํากัดเป็นธุรกิจซึ่งตั้งขึ้นดวยการแบงทุนเป็นหุนมีมูลคาเทาๆ กัน โดยมีผูถือหุน

ตั้งแต 3 คนขึน้ไป เป็นผูเริ่มกอการจัดตั้งบริษัท ผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงิน

ที่ตนยังสงใช ไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ 
 

2.4.1   ประเภทของบรษิัทจํากัด 

 ประเทศไทยมีการแบงบริษัทจํากัดออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 - บริษัทเอกชนจํากัด จัดตัง้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ 
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 - บริษัทมหาชนจํากัด จัดตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2521 และไดมีการมีแกไขตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 โดยวัตถุประสงคแของ

การจัดตั้งคือเพื่อเป็นการกระจายความเป็นเจาของกิจการไปในหมูประชาชนจํานวนมาก และ 

ผูถือหุนแตละคนจะถือหุนในสัดสวนที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับทุนเรือนหุนทั้งหมดของบริษัท 
 

          2.4.2  บริษัทเอกชนจํากัด 

    ลักษณะของบริษัทเอกชนจํากัด  สรุปไดดังนี้ 

(1) ทุนแบงเป็นหุนๆ ละเทาๆ กัน กําหนดมูลคาหุน หุนหนึ่งไมต่ํากวา 5 บาท 

(2) การจัดตัง้บริษัทจํากัด ตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณชิยแไดกําหนดไว คือบุคคลตั้งแตสามคนขึน้ไปจะเริ่มกอการและตั้งเป็น

บริษัทจํากัดก็ได โดยเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหแสนธิ  

(3) ผูถือหุนรับผิดชอบไมเกินจํานวนเงินมูลคาที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาหุน   

ที่ตนถือ 

(4) บริษัทเอกชนจํากัด ไมสามารถประกาศแจงความเรียกระดมหุ น             

จากประชาชนทั่วไปไดและออกหนังสือชี้ชวนใหประชาชนซือ้หุนไมได   

(5) คุณสมบัติของผูถือหุนไมถือเป็นสาระสําคัญ ซึ่งหมายถึงผูถือหุนตาย 

ลมละลาย หรือเป็นคนไรความสามารถบริษัทไมตองเลิก เพราะสามารถ 

โอนหุนใหแกบุคคลอื่นได   โดยไมตองรับความยินยอมจากบริษัท 

(6) บริษัทเอกชนจํากัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

(7) บริษัทจะออกหุนกูไมได   

(8) หามไมใหถือหุนตนเอง จงึไมสามารถซือ้หุนของตนเองกลับคืนได  

(9) การใชชื่อตองมีคําวา "บริษัท" นําหนาชื่อและคําวา "จํากัด" ตอทายเสมอ 
 

  2.4.3  การจัดตั้งบรษิัทเอกชนจํากัด 

 การดําเนินการจัดตั้งบริษัทเอกชนจํากัดเริ่มจากบุคคลใดๆ  ตั้งแตสามคนขึ้นไป

เขารวมกันเริ่มกอการและตั้งเป็นบริษัทจึงเรียกวา บุคคลทั้งสามวา "ผูเริ่มกอการ" เป็นผูดําเนิน

จัดตัง้บริษัท โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

        (1)  ผูเริ่มกอการเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหแสนธิ ซึ่งหนังสือบริคณหแสนธินั้น

จะมีรายการที่กําหนดไว 

 1.1  ชื่อบริษัทที่จะตั้งขึน้ ซึ่งตองมีคําวา"จํากัด"ไวหลังชื่อน้ันดวยเสมอ  

 1.2  รายละเอียดของที่ตัง้ของสํานักงานของบริษัท  

 1.3  วัตถุที่ประสงคแของบริษัท อาจมเีพียงขอเดียวหรือหลายขอก็ได  
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 1.4  ขอความแสดงความรับผิดของผูถือหุนที่มีความรับผิดอยางจํากัดไม

เกินจํานวนเงินทีผู่ถือหุนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ถือ  

 1.5  จํานวนทุนเรือนหุนซึ่งบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบงออกเป็นหุนมี

มูลคากําหนดหุนละเทาไร  

 1.6  ชื่อ ที่อยู อาชีพ และลายมือชื่อของบรรดาผูเริ่มกอการ ทั้งจํานวนหุน

ซึ่งตางคนตางเขาชื่อซือ้ไวคนละเทาใด 

 1.7 รายการอื่นๆ  นอกจากรายการที่ระบุไวอาจเพิ่มรายการตางๆ ไดดังนี้ 

                   1.7.1 รายการที่กําหนดวากรรมการจะรับผิดชอบไมจํากัด  

                  1.7.2  รายการอนุญาตใหบริษัทออกหุนมมีูลคาสูงกวาที่กําหนด 

        (2)  ผูเริ่มกอการนําหนังสือบริคณหแสนธิไปจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณชิยแหรอืสํานักงานพาณิชยแจังหวัด  

        (3)  หนังสือบริคณหแสนธิ กําหนดใหจัดทําตนฉบับไวไมนอยนอยกวาสองฉบับ 

และไวลงลายมอืชื่อของบรรดาผูเริ่มกอการ และ มีพยานลงช่ือรับรองสองคน 

        (4)  ผูเริ่มกอการจะตองจัดใหมผีูเขาชื่อและจัดสรรหุนจนครบ และผูเริ่มกอการ

ทุกคนตองลงช่ือซือ้หุนของกิจการอยางนอยคนละ 1 หุน  

        (5)  ผูเริ่มกอการเรียกประชุมผูถือหุนทุกคน โดยแจงลวงหนาอยางนอย 7 วัน 

เรียกวา "ประชุม ตั้งบรษิัท" เพื่อเลือกคณะกรรมการบริษัทซึ่งการประชุมจัดตัง้บริษัทนั้นคอื 

          5.1  ทําความตกลงตั้งขอบังคับของบริษัท คือ วางระเบียบภายในของ

บริษัท 

          5.2 ใหสัตยาบันแกบรรดาสัญญาที่ผูเริ่มกอการไดทําไวและคาใชจาย  

อยางหนึ่งอยางใดซึ่งเขาตองออกไปในการเริ่มกอตั้งบริษัท 

            5.3 วางกําหนดจํานวนเงินที่จะใหแกผูเริ่มกอการ ถาหากมีเจตนาวาจะให

หากจะมหีุนเชนนั้นในบริษัท  

             5.4 วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ โดยพิจารณาวาควรมีหุนบุริมสุทธิ

หรอืไมถาหากจะมหีุนบุริมสิทธิในบริษัท ควรจะมีจํานวนเทาใด มีสภาพและบุริมสิทธิเพียงใด 

            5.5 วางกําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซึ่งออกใหเหมือนวาได

ใชเต็มคาแลวเพราะใชดวยอยางอื่นนอกจากตัวเงิน และกําหนดวาเพียงใดซึ่งจะถือเอาเป็นวาใช

ดวยเงินแลว ถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท ในการประชุมตั้งบริษัทอาจใหมีหุน ซึ่งชําระดวย

อยางอื่น เชน แรงงาน ทรัพยแสินอื่นๆ ซึ่งจะตองวางกําหนดไวในการประชุมตั้งบริษัท และให

แถลงในที่ประชุมวาหุนดังกลาวนั้นออกเพื่อตอบแทนแรงงาน หรอืทรัพยแสวนใด 
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            5.6 เลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทและผูสอบบัญชีอันเป็นชุดแรกของ

บริษัทและวางกําหนดอํานาจของคนเหลานั้นดวย 

        (6)  ผูเริ่มกอการมอบหมายงานใหแกคณะกรรมการบริษัท 

        (7)  คณะกรรมการบริษัทจะตองเรียกใหผูเริ่มกอการและผูเขาชื่อซื้อหุนชําระ

คาหุนใหชําระคาหุนครั้งแรก 25 % ของมูลคาหุน หากมีการออกหุนเกินมูลคาที่กําหนดจะตอง

เรียกมูลคาสวนที่เกินทั้งหมด 

        (8) คณะกรรมการบริหารงานบริษัทจะตองไปขอจดทะเบียนบริษัทนั้น คําขอ

และขอความที่ลงในทะเบียนใหระบุรายการตามที่ไดตกลงกันในที่ประชุมตั้งบริษัทดังตอไปนี ้คือ 

                      8.1  จํานวนหุนทั้งสิ้นซึ่งไดมีผูเขาชื่อซื้อ หรือไดจัดออกแลวแยกใหปรากฏ

วา เป็นชนิดหุนสามัญเทาใด หุนบุริมสิทธิเทาใด 

             8.2  จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็ม

คาแลวหรอืไดใชแตบางสวนแลว นอกจากที่ใชเป็นตัวเงนิ และหุนที่ไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวา

ไดใชแลวเพียงใด 

             8.3 จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด 

            8.4 จํานวนเงินที่ไดรับไวเป็นคาหุนรวมทั้งสิ้นเทาใด 

             8.5 ชื่อ อาชีพ และที่อยู ของกรรมการทุกคน 

             8.6 ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดง

อํานาจของกรรมการนั้นๆ วาคนใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสําคัญ

ผูกพันบริษัทไดนัน้ดวย 

            8.7 ถาตัง้บริษัทขึน้ช่ัวกาลกําหนดอันหนึ่ง ใหบอกกาลกําหนดอันนัน้ดวย 

            8.8 ที่ตัง้สํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง  

            ในการจัดตั้งบริษัทเอกชนจํากัดนั้นถาหากไดดําเนินการครบทุกขั้นตอนดังตอไปนี้

ภายในวันเดียวกับวันที่ผูเริ่มกอการจัดทําหนังสือบริคณหแสนธิ  กรรมการจะขอจดทะเบียน

หนังสือบริคณหแสนธิและจดทะเบียนบริษัทไปพรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได 
  

 2.4.4  ข้อดีของบรษิัทจํากัด 

 (1)  สามารถจัดหาเงินทุนไดจํานวนมากตามที่ตองการ โดยการออกหุน

จําหนายเพิ่ม หรือจัดหาโดยกูยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะไดรับความเชื่อถือมากกวากิจการ

ประเภทอื่น 

(2)  การดําเนินกิจการบริษัทไมจํากัดระยะเวลาตามอายุของผูถือหุน ดังนั้น

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการจงึยาวกวาการดําเนินกิจการประเภทอื่น 
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(3)  ผูถือหุนรับผิดชอบเฉพาะมูลคาหุนสวนที่ยังชําระคาหุนไมครบเทานั้น   

โดยไมตองรับผดิชอบตอหนีส้ินใดๆ ของบริษัท 

(4)  การบริหารงานสามารถหาผูที่มคีวามรู ความสามารถ และมีประสบการณแ

จัดการแทนได เพื่อใหมปีระสิทธิภาพในการบริหารงาน 

(5)  ผูถือหุนของบริษัทสามารถโอนหรือขายหุนใหผูใดก็ได โดยไมตองขอ  

ความเห็นชอบจากบริษัทกอน 

 2.4.5  ข้อจํากัดของบรษิัทจํากัด 

(1) การจัดตัง้บริษัทมีขัน้ตอนตามกฎหมายที่ยุงยาก 

(2) กิจการบริษัทเนื่องจากตองเปิดเผยขอมูลใหผูถือหุนและบุคคลภายนอก

ทราบจงึไมอาจรักษาความลับได 

(3) เนื่องจากในการดําเนินการของบริษัทจํากัด มีผูถือหุน คณะกรรมการ 

บริษัทและพนักงาน ดังนั้นในการปฏิบัติงานอาจจะมีบางสวนที่ขาดความตั้งใจในการทํางาน

เพราะไมไดเป็นเจาของกิจการเอง 

(4) การเสียภาษีของกิจการประเภทบริษัทจะเสียภาษีคอนขางสูงและซ้ําซอน

คือบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกตางหากจากเจาของกิจการดังนั้น จะตองเสียภาษี      

นิติบุคคลเมื่อบริษัทจายเงินปในผลใหผูถือหุน ในฐานะผูถือหุนเป็นบุคคลธรรมดาตองเสียภาษี

บุคคลธรรมดาอีกดวย 
 

2.5  บริษัทมหาชนจํากัด 

 บริษัทมหาชนจํากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด       

พ.ศ. 2535 ซึ่งหมายถึง บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยความประสงคแที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน 

โดยผูถือหุนมีความรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองการชําระและบริษัทดังกลาวไดระบุ

ความประสงคแเชนนั้นไวในหนังสือบริคณหแสนธิ หุนของบริษัทมหาชนแตละหุนตองมีมูลคาเทากัน 

มูลคาของหุนแตละหุนจะเป็นเทาใดก็ได ลักษณะบริษัทมหาชนจํากัดสรุปไดดังนี ้คือ 

1.  เป็นกิจการที่มคีวามประสงคแจะเสนอขายหุนตอประชาชน 

2.  มีผูถือหุนตัง้แต 100 คนขึน้ไป 

3.  มีทุนแบงเป็นหุนโดยแตละหุนมีมูลคาเทาๆ กัน 

4.  ผูถือหุนมคีวามรับผดิจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองชําระ 

5.  คุณสมบัติของผูถือหุนไมถือวาเป็นสาระสําคัญ ซึ่งหมายถึง ผูถือหุนตาย 

ลมละลายหรอืไรความสามารถ บริษัทไมตองเลิกกิจการ ยังคงดําเนินการตอไปได โดยผูถือหุน

อาจโอนหุนใหใครก็ได 
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  2.5.1  การจัดตั้งบรษิัทมหาชนจํากัด 

 (1)  ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตั้งแต 15 คน ขึ้นไป จัดทําหนังสือบริคณหแสนธิ และนําไป

จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแ หรือสํานักงานพาณิชยแจังหวัดในกรณี

ที่บริษัทตั้งอยูตางจังหวัดโดยผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด ตองมีคุณสมบัติตางๆ ดังตอไปนี้ 

  1.1 ตองเป็นบุคคลธรรมดาเทานั้น นิติบุคคลจะเป็นผูเริ่มจัดตั้งบริษั ท

มหาชนจํากัดไมได 

 1.2 จํานวนผูเริ่มจัดตั้งอยางนอยครึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย 

 1.3 ไดจองหุนเป็นจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของทุนจดทะเบียน 

และตองชําระคาหุนที่จองดวยตัวเงินสดเทานั้น 

 1.4 ไมเป็นคนไรความสามารถ ไมเป็นหรือเคยเป็นบุคคลลมละลาย ไมเคย

รับโทษจําคุกในความผดิเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องทรัพยแ 

 (2)  ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด จะตองจัดทําหนังสือบริคณหแสนธิซึ่งระบุ

ชื่อบริษัท ความประสงคแของบริษัทที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน วัตถุประสงคแที่เจาะจงตาม

ประเภทของธุรกิจ ทุนจะทะเบียน ที่ตั้งสํานักงานใหญ รายละเอียดของผูเริ่มจัดตั้งบริษัทและ

จํานวนหุนที่แตละคนจองไว เมื่อผูเริ่มจัดตั้งบริษัททุกคนลงลายมือชื่อ แลวก็นําไปจดทะเบียน

ตอนายทะเบียน 
 

 เมื่อบริษัทมหาชนจดทะเบียนแลวตองมีสภาพเป็นนิติบุคคล และใชชื่อวา 

“บริษัท” นําหนา และคําวา “จํากัด (มหาชน)” ตอทาย หรืออาจใชอักษรยอวา “บมจ.” นําหนา

ชื่อบริษัท และมีขอบังคับตามกฎหมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตองทําปูายชื่อไวที่ตั้ง

สํานักงานใหชัดเจน คือ 

-  บริษัทมหาชนจะเขาเป็นหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเป็นหุนสวน

ไมจํากัดความรับผดิในหางหุนสวนจํากัดไมได ถาฝุาฝนืไปตกลง ขอตกลงดังกลาวจะเป็นโมฆะ 

-  เมื่อบริษัทมหาชนไดจดทะเบียนแลว ผูถือหุนจะรองขอใหศาลเพิกถอน

การที่ตนไดซือ้หุนไวโดยสําคัญผดิ ถูกขมขู หรอืฉอฉลไมได 

 (3)  เสนอขายหุนตอประชาชน ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจะตองขออนุญาต

เสนอขายหุนออกใหมตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ 

(คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ซึ่งจะแจงผล

การพิจารณาใหผู ขออนุญาตทราบ

ภายใน 45 วัน นับแตไดรับคําขออนุญาต 

 (4)  ประชุมจัดตั้งบริษัท เมื่อมีการจองหุนครบตามจํานวนที่กําหนดไวใน

หนังสือชี้ชวน ซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหแสนธิ 
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ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทตองเรียกผูจองหุนทั้งหมดมาทําการประชุมจัดตั้งบริษัทภายใน 2 เดือน นับแต

วันที่มีการจองหุนครบตามจํานวนที่กําหนดไว แตตองไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่นายทะเบียน

รับจดทะเบียนหนังสือบริคณหแสนธิ 

 (5)  ลงมติของที่ประชุมจัดตั้งบริษัทมหาชน ถือเอาคะแนนเสียงขางมากของ   

ผู จองหุนซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงคะแนน โดย 1 หุนมี 1 เสียง ถามีคะแนนเสียงเทากัน

ในเรื่องใด เสียงของประธานในที่ประชุมจะเป็นเสียงชี้ขาด ยกเวนกรณีที่ผูจองหุนคนใดมีสวนได

เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูจองหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก    

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ความแตกตางของ บริษัท เอกชน 

จํากัด และบริษัท มหาชน จํากัด เขียนสรุปไดตามตารางที่ 2.2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบริษัทเอกชนจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 
 

 

ข้อเปรียบเทียบ บริษัทเอกชนจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 

1. กฎหมายใชบังคับ ใชประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยแเป็นกฎหมายใชบังคับ 

ใช พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ  

บริษัทมหาชน จํากัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 ใชบังคับ 

2. ชื่อบริษัท ชื่อใชคําวา "บริษัท" นําหนาชื่อ

และมีคําวา "จํากัด" ตอทาย 

ชื่อใชคําวา "บริษัท" นําหนาชื่อ และมีคําวา 

"จํากัด(มหาชน)" ตอทาย 

3. จํานวนผูเร่ิมกอการ

จัดตั้งบริษัทและ

จํานวนผูถอืหุนขัน้ตํ่า 

ตองมผีูเร่ิมกอการจํานวนไมนอย

กวา 3 คน และผูเร่ิมกอการท้ัง   

3 คน ตองลงชื่อซื้อหุนอยางนอย

คนละ 1 หุน 

ตองมผีูเร่ิมจดัตัง้บริษัทจาํนวนไมนอยกวา     

15 คน และผูเร่ิมจดัตัง้บริษัทท้ัง 15 คนและ     

ผูเร่ิมจัดตัง้บริษัททุกคนตองจองหุนและหุนท่ี

จองท้ังหมดตองเป็นหุนท่ีชําระคาหุนเป็นตัวเงิน

รวมกันไมนอยกวา 5% ของทุนจดทะเบียน 

4. สภาพการจัดตั้ง นายทะเบียนรับจดทะเบียนจาก

ผูเร่ิมกอการแลวจะตองประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษากอนจึงจะมี

สภาพเป็นนิติบุคคล 

นายทะเบียนรับจดทะเบียนจากผูเร่ิมจัดตั้ง

บริษัทมหาชนจํากัดแลวจะมีสภาพเป็น     

นติบุิคคลทันที 

5.การเสนอขายหุน ออกหนังสือชี้ชวนใหประชาชน

ซื้อหุนไมได 

ออกหนงัสอืชี้ชวนใหประชาชนซื้อหุนไดโดยได

ระบุความประสงคแไวในหนงัสอืบริคณหแสนธิ 

6. มูลคาหุน หุนบริษัทตองมีมูลคาละเทาๆ กัน 

แตตองไมต่ํากวาหุนละ 5 บาท 

หุนบริษัทตองมีมูลคาหุนละเทาๆ กัน  

(เทาใดก็ได) 

7. ราคาของหุนท่ีเสนอ

ขาย 

บริษัทสามารถขายหุนไดในราคา

ตามมูลคาหรือสูงกวามูลคาได  

หากไดมีการกําหนดไวในหนังสือ

บริคณหแสนธิ แตขายหุนในราคา 

ต่ํากวามูลคาหุนไมได 

บริษัทสามารถขายหุนในราคาสูงกวามูลคาได

และราคาต่ํากวามูลคาไดถาดําเนินงานมาแลว  

ไมนอยกวา 1 ปี และบริษัทมผีลขาดทุน       

โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถอืหุนได 
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ข้อเปรียบเทียบ บริษัทเอกชนจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 

8. การเรียกประชุม

จัดตั้งบริษัท 

ตองมีผูจองซื้อจนครบจึงเรียก   

ประชุมจัดต้ังบริษัทได 

มีผูจองซื้อหุน 50% ขึ้นไปจะเรียกประชุม    

ผูถอืหุนได 

9. การชําระคาหุน การชําระคาหุน ผูเขาชื่อซื้อหุน

ทุกคนจะตองชําระค ร้ังแรก 

25% ของมูลคาหุนท่ีซื้อพรอม

ท้ังสวนเกินมูลคา 

ผูจองหุนจะตองชําระคาหุนเป็นเงินคร้ังเดียว

จนเต็มมูลคาพรอมสวนเกินมูลคาหุน(ถามี)

จะชําระบางสวนไมได 

10. ซื้อหุนคืน บริษัทจํากัดไมสามารถซื้อหุน

ของตนเองกลับคืนมาได 

บริษัทมหาชนจํากัดซือ้หุนตนเองกลับคืน      

มาได  ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด       

(ฉบับท่ี2)  พ.ศ. 2544 มาตรา 5 

11. การออกหุนกู บริษัทจํากัดออกหุนกูไมได บริษัท มหาชน จํากัด ออกหุนกูได ตามมติ      

ท่ีประชุมของบริษัท 

ที่มา: เบญจมาศ ดีเจรญิ. (2551) 
 

 2.5.2  ส่วนของเจ้าของในบริษัท        

 สวนของเจาของในบริษัทเราเรียกวา สวนของผูถือหุน (Stock holders Equity) 

ตามความหมายจากแมบทบัญชกีารบัญชีซึ่งหมายถึงสวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยแของบริษัท

หลังจากหักหนี้ทั้งหมดออกแลว หรอืเรียกวาสินทรัพยแสุทธิ (Net Assets) ซึ่งประกอบดวย 

(1) ทุนเรือนหุน (Capital Stock or Legal capital) 

(2) สวนเกินมูลคาหุนและสวนเกินทุน (Additional paid-in capital) 

(3) กําไรสะสม (Retained earnings) หรอืขาดทุนสะสม (Deficit) 

                    (1)  ทุนเรอืนหุ้น 

        ทุนเรือนหุน หมายถึง ทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งมีราคาตามมูลคา 

อาจจะมีมากกวาหนึ่งประเภท ในแตละประเภทแบงออกเป็นหุน มีมูลคาหุนละเทาๆ กัน       

เมื่อบริษัทนําหุนออกขาย ซึ่งเทากับจํานวนหุนที่นําออกขายคูณดวยราคาตามมูลคาตอหุนจะได

ราคาตามมูลคารวมของหุนที่นําออกขาย เรียกวาเงินทุนตามกฎหมายนั่นเอง 

                   (2)  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนเกินทุน 

        สวนเกินมูลคาหุน หมายถึง ราคาของหุนในสวนที่สูงกวาราคาตามมูลคา

ของหุนทุน ในทางตรงกันขามถาบริษัทขายหุนทุนในราคาต่ํากวามูลคาจดทะเบียน ในสวนที่  

ต่ํากวาจะเรียกวา "สวนต่ํามูลคาหุนทุน" นอกจากนั้นบริษัทยังมีรายการที่เกี่ยวของกับสวนของ    

ผูถือหุนเกิดขึ้นอกีหลายรายการ  เชน  สวนเกินจากการซื้อหุนทุนคืน สวนเกินทุนจากการแปลง

สภาพหุน เป็นตน 
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   (3) กําไรสะสม 

        กําไรสะสม หมายถึง กําไรสุทธิประจํามีที่เกิดจากการดําเนินงานของ

บริษัทนับตั้งแตเริ่มตั้งบริษัทจนถึงปใจจุบัน ซึ่งโอนเขาไปในบัญชีกําไรสะสม ดังนั้นบัญชีกําไร

สะสมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยกเวนการจายเงินบันผลใหผูถือหุน ผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน

ขาดทุน  จากการแปลงสภาพหุนทุน จะมีผลทําใหกําไรสะสมลดลง 
 

 2.5.3   ลักษณะของหุ้นของบรษิัทมหาชนจํากัด 

 หุนของบริษัท มหาชน จํากัดเป็นหุนทุนที่บริษัทออกใหผูถือหุนเพื่อแสดง       

ความเป็นเจาของ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทคลายหางหุนสวน    

โดยผูถือหุนของบริษัทจะมีสิทธิมากขึ้นตามจํานวนหุนที่ตนถือ มูลคาของหุนตองไมต่ํากวาหุนละ   

5 บาท ผูถือหุนจะไดสวนแบงกําไรในรูปเงินปในผลตามรอยละของมูลคาหุนที่ตนถือ ซึ่งขึ้นอยูกับ

กําไรแตละปี ทั้งนี ้หุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดมี 2 ชนิด คือ 

 (1) หุนสามัญ (Common Stock) คือ หุนที่มีสิทธิออกเสียงในการดําเนินงานของ

บริษัท ถาบริษัทลมละลายผูถือหุนสามัญจะไดรับการคืนทุนหลังผูถือหุนประเภทอื่น เงินปในผล

จะขึน้อยูกับกําไร ถากําไรมากเงินปในผลก็ไดมาก ถาบริษัทขาดทุนจะไมไดเงินปในผลเลย ทําให 

ผูถือหุนประเภทนี้ตองรับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 

 (2) หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock)คือ หุนที่ผูถือหุนไมมีสิทธิในการออกเสียง

เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ แตจะไดรับเงนิปในผลในอัตราที่ตายตัวตามรอยละที่ระบุไวในหุน และ

ไดรับการคืนทุนกอนหุนสามัญ 
 

  2.5.4  ข้อดีของบรษิัทมหาชนจํากัด 

 (1)  ขยายกิจการไดงาย บริษัทจํากัดดูนาเชื่อถือในสายตาบุคคลภายนอก เชน 

สถาบันการเงนิ เป็นตน ทั้งนี ้การเพิ่มทุนสามารถทําไดโดยมตขิองที่ประชุมผูถือหุน 

 (2)  สามารถดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเขามาทํางาน เนื่องจากบริษัท

จํากัดจะมีภาพลักษณแที่มั่นคงทําใหบุคคลตางๆ สนใจและอยากเขามารวมทํางานดวย 

 (3)  ผูถือหุนรับผิดจํากัดเฉพาะคาหุนที่ตนยังคางจายแกบริษัทเทานั้น ถาบริษัท

เกิดมหีนี้สนิใดๆ ผูถือหุนไมตองรับผดิชอบทั้งหมด 

 (4)  การเปลี่ยนแปลงตัวผูประกอบการ เชน โอนใหผูอื่น ผูถือหุนตาย 

ลมละลายหรอืกลายเป็นบุคคลไรความสามารถ ไมมผีลทําใหบริษัทจํากัดตองเลิกกิจการ  

 (5)  อายุของบริษัทจงึไมจํากัด 

 (6)  การถายโอนทําไดงาย ผูถือหุนบริษัทจํากัดสามารถโอนหรือขายหุนใหแก

ใครก็ไดโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจํากัด ยกเวนเป็นหุนชนิดที่ระบุชื่อผูถือหุน 
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  2.5.5  ข้อจํากัดของบริษัทมหาชนจํากัด 

 (1)  จัดตัง้ยากและคาใชจายในการจัดตั้งสูงกวาการจัดตัง้ธุรกิจรูปแบบอื่นๆ 

 (2)  มีขอจํากัดของกฎหมายควบคุมมากกวาธุรกิจรูปแบบอื่นๆ 

 (3)  ไมสามารถปกปิดรักษาความลับของกิจการไดทั้งหมด เพราะตองเปิดเผย

ขอมูลแกรัฐและสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด  

 (4)  ฝุายบริหารอาจไมใชผูถือหุน จึงอาจทําใหการบริหารงานขาดความรอบคอบได 

เพราะไมไดจัดตั้งบริษัทดวยเงนิลงทุนของตนเอง 

 (5)  ผูประกอบการตองเสียภาษีซ้ําซอน คือ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลและ    

เสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 
 

 2.5.6  ตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ตลาดซึ่งเป็นแหลงรวม

ของบริษัทหลายๆ บริษัท ที่เขามาทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ เพื่อใหผูที่มีเงินเหลือเก็บ 

ซึ่งเราเรียกวา "นักลงทุน" เขามารวมลงทุน และนักลงทุนเหลานั้นก็จะเป็นหนึ่งใน ผูรวมถือหุนของ

บริษัท หรือรวมเป็นเจาของในบริษัทนั้นๆ การลงทุนในตลาดหุนจึงเป็นทางเลือกเพื่อการออมเงิน   

ในระยะยาวที่ผูออมสามารถหลีกเลี่ยง หรือปูองกันการขาดทุนที่เกิดจากระดับอัตราเงินเฟูอได 

ตลาดหลักทรัพยแจัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517     

โดย มีวัตถุประสงคแเพื่อจัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซื้อขาย หลักทรัพยแ เพื่อสงเสริมการออม

ทรัพยแ และเพื่อการระดมเงินทุนในประเทศ โดยไดเปิดใหมี การซื้อขายขึ้นอยางเป็นทางการในวันที่         

30 เมษายน พ.ศ. 2518 โดยชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ "Securities Exchange of Thailand" และ 

ไดมกีารเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "The Stock Exchange of Thailand (SET)" เมื่อวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2534 เป็นตนมา  

                    สําหรับการทําหนาที่เป็นศูนยแกลางการซื้อขายหลักทรัพยแ และสนับสนุน    

การระดมเงินทุนระยะยาวของธุรกิจนั้น สามารถจําแนกออกไดตามขนาดของธุรกิจที่ตองการ

จะระดมทุน หรือ บริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย (SET) ทําหนาที่

สนับสนุนการระดมทุนในตลาดทุนของธุรกิจที่มีขนาดใหญ กิจการสาธารณูปโภค และ

รัฐวิสาหกิจที่มีการแปรรูป ซึ่งมีทุนชําระแลวตั้งแต 200 ลานบาทขึ้นไป รวมทั้งเป็นศูนยแกลาง

การซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพยแของบริษัทดังกลาว ในขณะที่ ตลาดหลักทรัพยแใหม  (MAI:    

เอ็ม เอ ไอ : Market for Alternative Investment) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 ทําหนาที่สนับสนุน

การระดมทุนในตลาดทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพ หรือ SMEs ที่มีทุน

ชําระแลวต่ํากวา 200 ลานบาท และเป็นศูนยแกลางการซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพยแของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว โดยเริ่มเปิดการซื้อขายหลักทรัพยแเมื่อวันที่  17 กันยายน 

พ.ศ. 2544 
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 บทบาทและภาระหน้าที่ของตลาดหุ้น 

                          (1)  ทําหนาที่เป็นศูนยแกลางการซื้อขายหลักทรัพยแจดทะเบียน และพัฒนา

ระบบตางๆ ที่จําเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกในการซือ้ขายหลักทรัพยแ 

                          (2)  ดําเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพยแ เชน การทําหนาที่

เป็นสํานักหักบัญชี (Clearing House) ศูนยแรับฝากหลักทรัพยแ นายทะเบียนหลักทรัพยแ หรือกิจกรรม

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

                          (3)  การดําเนินธุรกิจอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ 

 ความหมายของ หุ้น 

                          หุนนั้นไดแบงออกเป็นหลายรูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบก็มีความหมายที่

แตกตางกันออกไป ตามแตละชนิด และจุดประสงคแของการลงทุน ดังตัวอยางเชน 

(1) หุ้นสามัญ (Common Stock) 

                          คือหุนที่นักลงทุนสวนใหญในตลาดซื้อขายกันอยู และมีจํานวนมากกวา 

80% ของหุนในตลาดทั้งหมด โดยหุนสามัญนี้เป็นตราสารประเภท หุนทุน ซึ่งออกโดยบริษัท

มหาชนจํากัด ที่ตองการระดมเงินทุนจากประชาชน เพื่อใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมเป็น

เจาของในธุรกิจนัน้ๆ โดยตรง เชน การมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง รวมตัดสินในปใญหาสําคัญ

ในที่ประชุมผูถือหุน เป็นตน โดยผลตอบแทนที่จะไดโดยตรงก็คือ เงินปในผลจากกําไรในธุรกิจ 

กําไรจากการขายหุนถาหุนปรับตัวขึ้น และสิทธิในการจองซื้อหุนใหม ในกรณีที่มีการเพิ่มทุน  

จดทะเบียน 

(2) หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) 

                          เป็นตราสารประเภทหุนทุน มีขอแตกตางจากหุนสามัญ คือ ผูถือหุน

บุริมสิทธิจะไดรับชําระคืนเงินทุนกอนผูถือหุนสามัญ ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ หุนประเภทนี้   

มีไมมากนักในตลาดหลักทรัพยแ มีการซื้อขายกันนอย มีสภาพคลองต่ํา บนกระดานหุนจะ

สังเกตไดจากจะมีตัวอักษร P ทายชื่อบริษัทฯ  เชน SCB-P, TISCO-P เป็นตน  

 (3) หุ้นกู้ (Debenture) 

                          เป็นตราสารที่บริษัทเอกชนออกเพื่อกู เงินระยะยาวจากผูลงทุน โดย        

ผูลงทุนจะมีฐานะเป็นเจาหนี้ของกิจการบริษัท และบริษัทจะตองจายผลตอบแทนเป็นอัตรา

ดอกเบี้ยใหแกผูถือตามระยะเวลา และอัตราที่กําหนด โดยผูถือจะไดรับเงินตนคืนครบถวน  

เมื่อสิ้นอายุตามระบุในเอกสาร ตลาดหุนกูมักมีสภาพคลองในการซื้อขายไมมากนัก สวนใหญ

ซือ้ขายโดย ผูลงทุนประเภทสถาบัน หรอืผูลงทุนระยะยาว  
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    (4) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (มักเรียกกันวา ราคาพารแ หรอื Par Value)  

                          จะเทากับราคาตอหุนที่จดทะเบียนไว ตามตัวอยางคือ 100 บาท หากผูถือ

หุนถือหุนไว 100 หุน ก็เทากับตองชําระเงินคาหุน 10,000 บาท (100 หุน คูณราคาหุนละ    

100 บาท) แตในหลายๆกรณี ราคาที่ผูถือหุนตองชําระนั้นอาจไมเทากับมูลคาหุนที่ตราไว   

เรียกโดยทั่วไปวา ซื้อหุนสูงกวาราคาพารแ บริษัทจะไดรับเงินคาหุนสูงกวาราคาหุนที่บริษัท    

จดทะเบียนไว สวนที่เกินกวามูลคาหุนนั้น บริษัทจะบันทึกไวเป็น “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”      

ในทางตรงกันขาม หากราคาหุนที่ออกจําหนายต่ํากวาราคาพารแ บริษัทจะตองบันทึกสวนตางนั้น

ไวเป็น “ส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้น” สวนเกินมูลคาหุนจะทําใหสวนของผูถือหุนมีมูลคาสูงขึ้น และ

สวนต่ํากวามูลคาหุนทําใหสวนของผูถือหุนลดต่ําลง 

 (5)  "bull market"  

                     หมายถึงชวงระยะเวลาที่หุนในตลาดหุนมีราคาสูงขึ้นอันเป็นผลมาจาก     

ที่นักลงทุน พากันระดมซือ้หุนไวเก็งกําไร เพราะมีความเชื่อมั่นวาหุนจะมีราคาสูงขึ้น 

 (6) "bear market"  

                          หมายถึงชวงระยะเวลาที่หุนในตลาดหุนมีราคาต่ําลง อันเป็นผลมาจาก    

ที่นักลงทุนพากันระดมขายหุนออกมา เพราะมีความเช่ือม่ันวาหุนจะมีตํ่าลงไปอีก 

                     (7) หุ้น IPO คือ Initial public offering (IPO)  

                          หุนที่มีการซือ้ขาย ครั้งแรกใหกับสาธารณะ โดยนักลงทุนจะตองพิจารณา

การลงทุนอยางรอบคอบ ที่จะรับความเสี่ยงได เมื่อเขาลงทุนครั้งแรก โดยราคาหุนมักจะ     

ถูกกําหนดจากที่ปรึกษาการลงทุนที่จะเป็นคนกําหนดราคาขาย 

 (8) “ดัชนีราคาหุ้น”  

                         เป็นตัวเลขที่ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยไดจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึง

ความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ (หุนทุน) ที่ทําการซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยแฯ ดัชนีที่

แสดงในแตละวันนัน้เป็นดัชนีเปรียบเทียบระหวาง มูลคาตลาดรวมในวันปใจจุบัน ของหุนสามัญ

ทั้งหมด กับ มูลคาตลาดรวมในวันฐาน ของหุนเหลานั้น (วันฐานคือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 

2518 ซึ่งเป็นวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแฯ เริ่มเปิดใหมีการซื้อขาย โดยใชัตัวเลขของฐานคือ   

100 จุด)  เมื่อทราบถึงความหมายแลวก็จะทําใหเขาใจวิธีการคํานวณไดงายขึ้น  จึงขอแสดงให

ดูสูตรที่ใชในการคํานวณดังนี ้ 
        

    ดัชนรีาคาหุน    =       มูลคาตลาดรวมในวันปใจจุบัน   x   100 

 

 

มูลคาตลาดรวมวันฐาน 
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รายชื่อตลาดหุนช้ันนําที่ควรรูจัก 

- Dow Jones (United States)   - NASDAQ (United States) 

- S&P (United States)                    - Nikkei (Japan) 

- Hang Seng (Hong Kong)               - Straight Times (Singapore) 

- Jakarta (Indonesia)                      - PSE (Philippines) 

- KSPI (South Korea)                      - IXTA (Taiwan)  

- FTSE100 (England)                      - CAC (France) 

- DAX (Germany)                          - SET (Thailand) 
 

2.6 รูปแบบองค์การอื่นๆ 

 2.6.1  สหกรณ์  

                     พระราชบัญญัติสหกรณแ พ.ศ.2511 ไดใหความหมายของสหกรณแไวดังนี ้

"สหกรณ์ หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งรวมกันด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งกัน และกัน และ

ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้" จากความหมายของสหกรณแตามพระราชบัญญัติสหกรณแ 

จะเห็นไดวา สหกรณแ คือธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งและดําเนินการโดยกลุมบุคคลที่ ม ี      

ความประสงคแอยางเดียวกันรวมกันจัดตั้งลงทุน ดําเนินการและเป็นเจาของรวมกันดวย      

ความสมัครใจ ทําหนาที่ใน ธุรกิจเพื่อชวยเหลือสมาชิก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อขจัดปใญหา    

ความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและสังคมในหมูสมาชิกรวมทั้งรักษาและสงเสริมผลประโยชนแ  

ของสมาชิกใหดีขึ้น 

                    ลักษณะของกิจการสหกรณแ 

- เป็นการรวมทุนของบุคคลตั้งแต 10 คนขึน้ไป โดยไมจํากัดจํานวน 

- เป็นการรวมมือกันเพื่อแกไขความเดือดรอนของบุคคลที่มีปใญหาทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมโดยไมคํานงึถึงสนิทรัพยแ 

- ผูสมัครเขาเป็นสมาชิกตองเป็นไปดวยความสมัครใจ ไมใชการบังคับ เพราะ

สหกรณแดําเนินงานในรูป "โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก" 

- สมาชิกทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการดําเนินงานสหกรณแ เพราะการ

ดําเนนิงานเป็นไปในรูปแบบประชาธิปไตยสมาชิกแตละคนมีสิทธิออกเสียงได 

1 คน 1 เสียง 

- มีวัตถุประสงคแเพื่อชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 

โดยไมคํานึงถึงผลกําไร 
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- การจัดตั้งมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการสหกรณแ ไมไดอยูใน

บังคับของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ 
 

          กิจการสหกรณแมีหลายประเภท แตละประเภทมีลักษณะการกอตั้งและการ

ดําเนินงานแตกตางกัน ประเทศไทยไดแบงประเภทของสหกรณแ ตามประกาศของนายทะเบียน

สหกรณแเกี่ยวกับ เรื่องการจัดประเภทสหกรณแตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณแ ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสหกรณแ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2516 กําหนดประเภทสหกรณแที่รับ 

จดทะเบียนรวมมี 6 ประเภท ไดแก  สหกรณแการเกษตร  สหกรณแการประมง  สหกรณแ

นิคม  สหกรณแรานคา  สหกรณแบริการ  สหกรณแออมทรัพยแหรอืสหกรณแธนกิจ  
 

 2.6.2   รัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องคแการของรัฐบาล หนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจาของ

หรือบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคล ที่สวนราชการหรือหนวยงานธุรกิจของรัฐบาล มีทุนรวมอยูดวย

เกินกวารอยละ 50 มีการบริหารงานอยูระหวางระบบราชการและระบบธุรกิจ สาเหตุที่รัฐบาลเขา

ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(1) เพื่อประโยชนแของสวนรวม กิจการบางประเภทเป็นสิ่งจําเป็น และมีความสําคัญ

ตอสวนรวม ถาเอกชนดําเนินการ อาจทําใหประชาชนไมไดรับการบริการที่ดีและเป็นธรรม 

(2) เพื่อปูองกันการผูกขาด การใหเอกชนดําเนินการโดยใหมีการแขงขันเสรี 

ผูผลิตรายยอยอาจสูผูผลิตรายใหญไมได ทําใหเกิดการผูกขาด ทําใหประชาชน ถูกเอาเปรียบได 

(3)  กิจการบางประเภทตองอาศัยการลงทุนที่สูงมาก เชน การผลิตไฟฟูา       

ตองลงทุนสรางเขื่อน อางเก็บน้ําเครื่องมือเครื่องจักร และกําลังคนจํานวนมาก ซึ่งเอกชนไม

สามารถดําเนินการได 

(4) เพื่อหารายไดเขารัฐ รัฐบาลจําเป็นตองหารายไดเขารัฐนอกจากการเก็บ

ภาษีอากรเพื่อนําไปใชจายในการทํานุบํารุง และพัฒนาประเทศชาติ 

(5) เพื่อความมั่นคงของประเทศ ในยามสงครามสินคาบางชนิดมีความจําเป็น

ตอสวนรวม เพื่อเป็นการปูองกันการขาดแคลนในยามฉุกเฉิน รัฐจําเป็นตอง เขามาดําเนินการเอง 

ไดแก กิจการเกี่ยวกับการผลิตเชื้อเพลิง ยารักษาโรค เป็นตน 

(6) เพื่อเป็นการสงเสริมเอกลักษณแ วัฒนธรรมและเผยแพรชื่อเสียงของ

ประเทศชาติ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 

 



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่
46 

           การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจทําได 4 ลักษณะ คอื 

(1) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ โดยมีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ เชน องคแการโทรศัพทแ     

แหงประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย การทาเรอืแหงประเทศไทย ฯลฯ 

(2) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา โดยมีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ เชน องคแ การ

อุตสาหกรรมปุาไม องคแการสวนยาง องคแการสวนสัตวแ ฯลฯ 

(3) จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ โดยรัฐบาลเป็นเจาของทั้งสิ้น 

หรอืถือหุนเกินกวารอยละ 50 เชน บริษัทการบินไทย บริษัทไมอัดไทย บริษัทขนสง จํากัด ฯลฯ 

(4) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เชน สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล โรงงานยาสูบ 

สถานธนานุเคราะหแ ฯลฯ 
 

 2.6.3   บริษัทข้ามชาติ 

 ปใจจุบันโลกเจริญกาวหนาอยางมาก การติดตอดําเนินงานธุรกิจกระทํากันได

อยางกวางขวางทั่วโลก เชน  บริษัท มิตซูบิชิ  จํากัด ที่เป็นผูผลิตรถยนตแ และเครื่องใชไฟฟูามีสาขา

การผลิตและจําหนายกระจายอยูทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งแตละแหงอาจทําหนาที่เฉพาะอยาง เป็นตน 

 บริษัทขามชาติ หมายถึง องคแการการผลิตอยางหนึ่งที่มีทุนจากตางประเทศเป็น      

สวนใหญ ซึ่งอาจกอใหเกิดทั้งผลดี และผลเสียตอประเทศที่ไดรับการลงทุนจากการจัดตั้งบริษัท

ดังกลาว จําแนกผลดังกลาวออกไดดังนี ้

 ผลดีของบริษัทขามชาติ ทําใหประเทศที่ไดรับการลงทุนมีเงินลงทุนเขาประเทศ

มากขึน้ มีการจางแรงงานของประชาชน ในประเทศเพิ่มขึ้น และไดรับ เทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัย

นํามาใชพัฒนาประเทศเพิ่มขึน้ 

 ผลเสียของบริษัทขามชาติ ทรัพยากรของประเทศที่ไดรับการลงทุนลดลง                

เสียดุลการชําระเงินในระยะเวลายาว เนื่องจากประเทศที่ลงทุนจะนําเงินออกจาก ประเทศผูรับ

ลงทุน เมื่อการดําเนินงานมีผลกําไร 
 

  2.6.4  กิจการแฟรนไชส์ (Franchise) 

 แฟรนไชสแ หมายถึง สัมปทาน ดังนั้น กิจการแฟรนไชสแ อาจเรียกอีกอยางวา 

ธุรกิจสัมปทาน คือธุรกิจที่เกิดจากความสัมพันธแระหวางบุคคล 2 กลุมขึ้นไปหรือมากกวา ซึ่งมี

บทบาทและหนาที่รับผิดชอบตางกัน แตจะสงเสริมซึ่งกันและกันในระบบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคแ

จะกระจายสินคา หรอืบริการไปสูผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในปใจจุบันธุรกิจแฟรนไชสแเป็นที่นิยมมาก มีกิจการหลายกิจการที่กําเนิดจากธุรกิจ  

แฟรนไชสแ เพราะการดําเนินงานในธุรกิจประเภทนี้ จะมีบริษัทแมคอยแนะนํา ใหความชวยเหลือ  

เป็นผู เตรียมใบอนุญาต เทคนิคการผลิต การบริหารงาน ขายใหกับผูซื้อแฟรนไชสแหรือ                



                    บทที่ 2 กฎหมายการจัดตั้งองค์การในการประกอบธุรกจิ         

 
47 

ผูซื้อสัมปทาน เพื่อซื้อสิทธิใน  การเป็นเจาของ และดําเนินงานในลักษณะเดียวกับที่บริษัทแมได 

วางรูปแบบไว ซึ่งธุรกิจที่เป็นบริษัทแม  สวนใหญจะเป็นธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จ มีแนวทางใน  

การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปที่มีความตองการจะเป็นเจาของธุรกิจ

ดังกลาว ดังนั้น จากลักษณะของธุรกิจแฟรนไชสแจึงมีผูเกี่ยวของกับธุรกิจประเภทนี ้2 ฝาุย คอื 

 1.  แฟรนไชซอรแ (Franchisors) หรอืเจาของธุรกิจ คือผูใหสัมปทาน 

 2.  แฟรนไชซี (Franchisees) คือ ผูขอรับสัมปทาน 

 ปใจจุบันธุรกิจแฟรนไชสแในประเทศไทย มีทั้งสวนที่เป็นสาขาจากตางประเทศ เชน 

กิจการจําหนายสินคาประเภทจานดวน (Fast Food) ไดแก เคเอฟซี แมคโดนัลดแ พิซซาฮัท ฯลฯ 

กิจการจําหนายสินคาสะดวกซื้อ ไดแก เซเวน-อีเลฟเวน ไทเกอรแมารแต สตารแชอรแป ฯลฯ และ

ธุรกิจแฟรนไชสแที่กําเนิด โดยคนไทยเอง เชน เลมอนฟารแม ลูกชิ้นแชมป ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ขาวมัน

ไกเจมสแ แวนตาท็อปเจริญ ฯลฯ 

            ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ 

 ธุรกิจแฟรนไชสแหรอืธุรกิจแบบสัมปทานม ี2 ประเภท คือ 

 - ธุรกิจแฟรนไชสแหรอืแบบสัมปทานที่ใชสนิคาและชื่อการคา เป็นรูปแบบธุรกิจที่

ผูผลิตหรือผูจําหนาย หรือผูใหสัมปทาน หรือแฟรนไชซอรแใหสิทธิแก ผูรับสัมปทาน หรือตัวแทน

จําหนายหรือแฟรนไชซีในการจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑแใดผลิตภัณฑแหนึ่งของผูใหสัมปทาน 

โดยผูรับสัมปทานจะไดรับชื่อสินคา เครื่องหมายการคา หรือสินคาจากผูใหสัมปทาน โดยถือ

เสมือนวาเป็นผูจําหนายในสายผลิตภัณฑแเดียวกับผูใหสัมปทาน เชน ตัวแทนจําหนายน้ําอัดลม   

โคคา-โคลา สถานีบริการน้ํามันเชลลแ ตัวแทนจําหนายรถยนตแฟอรแด เป็นตน 

 - ธุรกิจแฟรนไชสแหรือแบบสัมปทานที่ใชรูปแบบทางธุรกิจ เป็นรูปแบบธุรกิจที่

ผูใหสัมปทานใหสิทธิแกผูรับสัมปทานในการขายสินคา หรือบริการโดยใชเครื่องหมายการคาของ

ผูใหสัมปทาน ถือวาเป็นการใชเครื่องหมายการคารวมกันในการดําเนินธุรกิจ มักจะเป็นระบบการ

ดําเนินธุรกิจของผูใหสัมปทานที่ประสบความสําเร็จสูง เชน พิซซาฮัท เคเอฟซี เซเวน-อีเลฟเวน 

โดยการดําเนินธุรกิจประเภทนี้จะถูกกําหนดลักษณะการดําเนินงานใหเป็นไปในแนวคิดเดียวกัน

ระหวางผูใหสัมปทานกับผูรับสัมปทาน ทั้งดานกลยุทธแ แผนการตลาด มาตรฐานการปฏิบัติงาน

และการควบคุมคุณภาพ เป็นตน 

 

บทสรุป  

องคแการธุรกิจ (Business Organization) หมายถึง วิสาหกิจเอกชน (Private 

Enterprise) ที่หวังผลกําไร ซึ่งแบงออกเป็นนิติบุคคล และไมเป็นนิติบุคคล องคแการธุรกิจที่เป็น

นิติบุคคล จะประกอบดวย  หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด 
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บริษัทมหาชน จํากัด และองคแการธุรกิจจัดตั้งขึ้นหรือจดทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะ สําหรับ

องคแการธุรกิจที่ไมเป็นนิติบุคคล จะประกอบดวย ธุรกิจมีเจาของรายเดียว และหางหุนสวน

สามัญไมจดทะเบียนการจัดตั้ง รูปแบบขององคแการธุรกิจ ไดแก เจาของคนเดียว หางหุนสวน

สามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และองคแการรูปแบบอื่น ๆ เชน 

สหกรณแ รัฐวิสาหกิจ บริษัทขามชาติ แฟรนไชสแ ทั้งนี้ ในการจัดตั้งองคแการธุรกิจจะมีขอจํากัดที่

ขึ้นกับปใจจัยตางๆ ตามกฎหมายและมีขอดี ขอจํากัดแตกตางกันไป ดังนั้นในการเป็น

ผูประกอบการตองพิจารณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจจัดตั้ง

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง  
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กจิกรรมท้ายบทที่ 2 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท    

1.  การดําเนินกิจการเจาของคนเดียวมีขอดแีละขอเสียอยางไร  

2.  หางหุนสวนสามัญและหางหุนสวนจํากัดมีลักษณะที่แตกตางกันอะไรบาง อยางไร 

3.  หางหุนสวนชวยลดขอจํากัดของธุรกิจเจาของคนเดียวอยางไรบาง จงอธิบาย 

4.  บริษัทจํากัดไมวาจะเป็นบริษัทเอกชนจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มีขอดีที่ชวยลด

ขอจํากัดของธุรกิจเจาของคนเดียวและหางหุนสวนในเรื่องใด จงอธิบาย 

5.  ใหเขียนแผงผังแสดงขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเอกชนจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  

6.  ใหยกตัวอยางรายชื่อรูปแบบองคแการธุรกิจมาอยางละ 3 รายชื่ อ (เจาของคนเดียว       

หางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สหกรณแ รัฐวิสาหกิจ และแฟรนไชสแ) 

 
ส่วนที่ 2   กรณีศึกษา  

a day story “ข้าพเจ้ามาแล้ว...แรงบันดาลใจ…เอย”  

(ตีพมิพ์ในคอลัมน์วิจารณ์บันเทิง นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 6 ม.ีค 2547)                  

   “แรงบันดาลใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นกับใครง่ายๆ เมื่อพบ   

จงยึดมันไว้ให้มั่นและหวงแหน” 

จากนิยายเรื่องของไอหนุมคนหนึ่งที่รักงานทํานิตยสารมากแตไมมีเงินพอ เกิดไปไดยิน

เรื่องของผูชายอังกฤษอีกคนหนึ่งที่ชอบและรักการทําหนังสือจึงไดจัดทําหนังสือทํามือแจกฟรี

ในอพารแตเมนทแ   พอทุนหมด ยังอยากทําตอจงึเขียนจดหมายเวียนบอกวา ตอไปนี้หนังสือเลมนี้

ไมแจกฟรีแลว  ใครอยากอานขอใหชวยสงเงินมาแลวกัน   สิ่งที่เกิดคือ มีคนสวนใหญพรอมใจ

กันสงเงินมาใหทําตอเพราะชอบอานหนังสือนั้นเสียแลว ตอมาจึงกลายเป็นนิตยสารชื่อ  i-D 

และนี่เป็นตํานานของนิตยสารระดับโลกเลมหนึ่ง เรื่องทั้งหมดนี้คือ ‘แรงบันดาลใจ’ ที่ทําให   

ไอหนุมสัญชาติไทยคนนั้นนาม วงศ์ทนง  ชัยณรงค์สิงห์  นักแหกคอกผูสรางแนวทางใหมใน

การกอตั้ง นิตยสารที่ขายดีของวันนี ้ภายใตช่ือ a day (อะเดยแ) นั่นเอง 

จากระยะเวลากวาสามปีที่ผานมา เรื่องราวการกําเนิดกอเกิดของ a day ไดถูกรวบรวม

เป็นบทสรุปไวในพ็อกเก็ตบุ฿คราคาพิเศษเพียง 40 บาท ดวยชื่อปกวา “ a day story คูมือเด็กดื้อ

ฉบับปใจจุบัน”  ขายหมด 10,000 เลมภายในหนึ่งเดือน สําหรับการพิมพแครั้งแรก 

ดวยวิธีการใหมที่ไมงอนายทุนใหญทั้งหลาย  โดยใชการระดมทุนจากบรรดาแฟนๆ   

ตัวจริงของอดีตบรรณาธิการ Trendy man (2538-2541) ผูนี้ ไดคัดเลือกจดหมายและ

แบบสอบถามจากผูอานกวา 2,500 ฉบับ แลวจึงสงเป็นจดหมายเชิญชวนใหมาชวยกัน ‘ลงขัน’ 

กันเพื่อทํานิตยสารที่ใจรัก ดวยการจัดสรรทุนเป็นจํานวนหุน 1 ,000 หุนในราคาหุนละ      
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1,000 บาท และแลวภายในระยะเวลา สามเดือนเมื่อเงินทุนจํานวนหนึ่งลานบาทพรอมจึงกอ

เกิดเป็นนิตยสารมหาชนขนาดยอม นาม a day  ขึน้บนพืน้พิภพเมื่อเดือนสิงหาคม 2543 

สามปีใหหลังไดมีการจัดสงเงินปในผลคืนเป็นจํานวนเทากับที่แตละคนไดลงหุนไวคือ  คืนเงิน

ทั้งหนึ่งรอยเปอรแเซ็นตแเต็มสวนที่เหลือหลังจากนีค้ือ กําไรที่ผูถือหุนจะไดรับตลอดชีวติของ a day 

ใน a day story ไดกลาวถึงรายละเอียดปลีกยอยจนถึงเจาะลึกตั้งแตประวัติชีวิตในวัยเรียน              

วัยทํางาน ความคิดเห็นและทัศนะคติสวนตัวของ วงศแทนง  จนถึงการเริ่มกอการตามหาความฝใน

ของเขา   ดังคําที่จดไวในสมุดบันทึกของเขาเพื่อเตือนใจเสมอวา  “แรงบันดาลใจ ไมใชเป็นเรื่องที่

เกิดขึ้นกับใครงาย ๆ  เมื่อพบจงยึดมันไวใหมั่นและหวงแหน”  “เมื่อฝัน จงฝันให้ถึงที่สุด อย่าฝัน

ครึ่งๆกลางๆ แม้จะต้องตื่นมาเพื่อพบว่าสิ่งที่ฝันไม่เป็นจริง แต่ก็อิ่มใจ” และ “โลกนี้ยังมีที่ทางให้กับ

คนคิดต่าง” 

สิ่งที่จุดประกายทําใหเขาลุกขึ้นมาจัดการกับความฝในของเขาในครั้งนี้  เกิดขึ้นในชวง

หลังจากความลมเหลวจากการพยายามติดตอหาบรรดานายทุนกระเปาหนักทั้งหลาย มารวม

จัดทํานิตยสารในดวงใจของเขา ภายใตสภาวะความกดดันกับสภาพเศรษฐกิจและการตกงาน

ในขณะนั้น ไดเกิดสิ่งเล็กๆ  ที่สรางแรงบันดาลใจอยางมหาศาลใหกับเขาเขา ดังขอความ

ตอไปนี ้  

 “ผมเคยดู หนังเรื่อง Jerry Maguire ไปแลวครั้งหนึ่งเมื่อหนังเขาฉายในโรงภาพยนตรแ

เมื่อ 3 ปีกอน จําไดวาตอนนั้นดู แลวก็รูสึกวามันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สนุกและนารักดี          

สวนคุณคาความคิดที่แฝงอยูในหนังผมก็พอที่จะสัมผัสได จนนํามาเขียนในบทบรรณาธิการของ 

Trendy man ฉบับหนึ่ง ทวาในค่ําคืนนั้น การดูหนังเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองกลับสรางอารมณแและ

แรงบันดาลใจใหแกผมอยางมหาศาล อารมณแและแรงบันดาลใจที่วาก็คือ ‘คนเล็กๆ’  อยางเรา

ก็สามารถเดินไปสูเปูาหมายไดดวยวิถีแหงเรา ” 

 Jerry Maguire (1996) เป็นหนังพวกที่ใหแรงบันดาลใจ สรางกําลังใจตามสูตร 

Success formula วาดวยการดิน้รนตอสูเพื่อไปสูชัยชนะของคนตัวเล็กๆ นอกสายตาไมไดรับการ

ยอมรับจากสังคมมากอน หนังพวกนี้มักมีบทสรุปเป็นในทํานองที่วา ถึงแมจะไมไดชนะถึงที่สุด 

แตก็ไดสรางแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในตัวเองซึ่งก็ถือวาเหนอืสิ่งอื่นใดในโลกแลว 

  สิ่งเหลานั้นเป็นที่มาแรงบันดาลใจของชายชื่อ วงศแทนง ในการกอการใหญครั้งนี้ถือวา

เป็นความคิดตางที่เป็นตัวอยางใหกับคนรุนใหมๆที่กําลังไขวควา หาหนทางสูความฝในของ

ตนเองทั้งหลายไดตระหนักถึงพลังของแรงบันดาลใจที่จะคอยปลุกเราใหเกิดความคิดเพื่อ

สรางสรรคแผลงานใหมๆอยางมุงมั่นและทาทายตอไป และเขายังไดพยายามเอาประสบการณแ

เหลานั้นมาเลาขานและถายทอดตอผูอานในผลงานทั้งหมดของเขาในนาม a day เชนที่เคยให
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สัมภาษณแกับนิตยสารจีเอ็ม ไววา  “ผมพูดเสมอวา อยากใหคนอานหนังสือของผมไดสองสิ่ง คือ 

ความประทับใจกับแรงบันดาลใจ เทานีผ้มก็วาเป็นคุณูปการที่หนังสือเลมหนึ่งทําใหสังคมแลว” 

แรงบันดาลใจ  คํานี้นาจะเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดของ a day story ซึ่งนั่นเป็น

เพียงสิ่งที่เรียกวา นามธรรม  แตสิ่งที่จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางชัดเจน   

ควรจะอยูในแบบที่เป็นรูปธรรมมากกวาโดยรูปธรรมนี้ตองมีหนาที่ชวยสนับสนุนและเกื้อกูลให

เกิดการปฏิบัติอยางจรงิจังเพื่อนําไปสูหนทางแหงความสําเร็จใหไดนั่นเอง ในที่นี้ผูเขียนขอเสนอ

วา รูปธรรม ดังกลาวก็คือ วิธีการคิดอยางสรางสรรคแ 

จากหนังสอื “คิดใหญ ไมคิดเล็ก” ที่แปลโดย ดร. นเิวศนแ  เหมวชิรวรากร  ไดแนะนําถึง

วิธีการคิดอยางสรางสรรคแ   ที่ผู เขียนเห็นวานาจะสอดคลองกับเรื่องนี้คือ  การที่ใหเชื่อวา     

เราทําได, อยาใหความคิดเดิมๆลดทอนกําลังใจ, คิดใหมๆลองแนวใหม โดยเปิดใจของตัวเอง, 

ถามตัวเองทุกวันวา เราจะทําไดดีขึ้นอยางไร? เราจะทําใหมากขึ้นไดอยางไร? และเตือนตัวเรา

เสมอวา “เราทําได” 

นี่คอืขอคิดหนึ่งของ แรงบันดาลใจที่อยูในแบบนามธรรม  และพลังการคิดสรางสรรคแที่

อยูในรูปธรรมของคนในยุคนี้  ที่จําเป็นตองพยายามคิดใหมใหแตกตางอยางสรางสรรคแใน

สภาวะของทุกวันนี้ ที่มีแตการแขงขันตั้งแตเด็กอนุบาลจนชีวิตจะหาไหม ซึ่งถือวาเป็นตัวอยาง

การหาทางออกของการพัฒนาตนเองของคนรุนใหมในยุคปใจจุบันที่นาสนใจเป็นอยางยิ่ง 

และเมื่อเร็วๆ นี้นักอนาคตศาสตรแ ไดประเมินชีวิตของคนไทยรุนใหมที่สวนใหญมี

รสนิยมเดินตามรอย ตามกน ของอเมริกันชนวา จะมีลักษณะ 8 C คือ  ตองมี Clock, มีCredit 

card, มีCar, มีComputer, มีCommunication หรือมือถือ , มีCondominium, มีClub คือเป็น

สมาชิกของสโมสรตางๆเพื่อสังคมของตนเอง และ มี Condom  ซึ่งดูไปดูมาทั้ง 8C เหลานี้ มีแต

ของที่มลีักษณะเป็นสมบัติภายนอกที่ชวยสรางเปลือกหุมของชีวติของผูคนใหดูดีขึ้นเทานั้น     

 แตสิ่งที่ผูเขียนคิดวานาจะมีอีกหนึ่ง C ที่ดูจะครอบคลุม 8C ทั้งหมดได นั่นก็คือ Create         

การคิดอยางสรางสรรคแ ที่มีแรงบันดาลใจ (Inspiration)เป็นตัวชวยเรงขับดันใหเกิดความคิดใน             

สิ่งแปลกใหมตางๆอยางสรางสรรคแได และนาจะเป็น C ที่ดีที่สุด เพราะ 8C ก็คือผลพวงที่จะ

ตามมาในอนาคตไมใชหรอื  ดังเชนจากตัวอยางในเรื่องราวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เลาขานไวใน 

a day story    

เสกสรรคแ   ประเสริฐกุล กลาวถึง พลังของคนรุนใหม  ไวนาฟใงวา “ ความหนุม... พูด

ในแงหนึ่งก็คือ การเป็นผูมาใหมในโลกซึ่งไมไดเตรียมพื้นที่ไวใหใครเป็นพิเศษ นอกจากเจาตัว

จะตองคนหาเอาเอง ดังนั้น คนหนุมที่แทจริงยอมไมมีทางเลือกเป็นอื่น นอกจากจะตอง

ประกาศตัวเสียแตเนิ่นวา “ ขาพเจามาแลว” 
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สวนผูเขียนที่ยังออนดอยทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณแก็อยากกลาวสั้นๆ คมๆ 

เทๆ กับเขาบางวา “ ขอพลัง...จงอยูคูเจา ” ครับ  (ฮา) 
 

                                                                                       โดย STILLWATER 

                                   แหลงขอมูล   http://www.oknation.net/blog/print.php?id=45749 
 

 

จากกรณศึีกษา ดังกล่าวน้ี ให้บอกถึง 

1.  รูปแบบการจัดองคแการของการผลิตหนังสือ a day 

2.  เงินปในผลหมายถึงอะไร 

3.  เราไดอะไรจากบทความดังกลาวบาง (ในเชิงธุรกิจ เชิงความคิด เชิงทัศนคติ วิธีการ

ดําเนนิการ  เชิงจรยิธรรม เชงิสังคม ฯลฯ) 
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บทที่ 3 

กฎหมายธุรกจิและภาษีอากรที่ควรทราบ 

 

 

 
 

1. สามารถทราบถึงกฎหมายที่จําเป็นตอการดําเนนิธุรกิจ 

2. สามารถรูจักและบอกถึงกฎหมายที่ผูประกอบการควรทราบได 

3. สามารถรูจักประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ และเอกเทศสัญญา 

4. สามารถอธิบายถึงสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับซื้อขาย จางแรงงาน จางทําของ 

ค้ําประกัน ตั๋วเงนิ ที่ผูประกอบการควรทราบได 

5. สามารถอธิบายถึงสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบการตอไปนีไ้ด 

- พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

- พระราชบัญญัติความรับผดิชอบตอความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินคาที่ไมปลอดภัย 

พ.ศ.2551 

- พระราชบัญญัติลขิสิทธิ์  พ.ศ. 2537 

- พระราชบัญญัติสทิธิบัตร พ.ศ. 2542 

- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

6. สามารถบอกประเภทภาษีในประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 ได 

7. สามารถอธิบายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูมีหนาที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา เงินได

และประเภทเงนิไดพึงประเมนิได 

8. สามารถอธิบายภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูมีหนาที่เสียภาษีนิติบุคคลและการดําเนินการ

เกี่ยวกับภาษีนติิบุคคลได 

9. สามารถอธิบายถึงภาษีมูลคาเพิ่มและใบกํากับภาษีมูลคาเพิ่มได 

10. สามารถอธิบายถึงภาษีปูาย การชําระภาษีปูายได 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 
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3.1 ทําไมกฎหมายจงึจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ 

เรื่องราวของกฎหมายที่เกี่ยวกับองคแการธุรกิจ ซึ่งสงผลตอการประกอบธุรกิจ เชน 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นวันที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยแ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับ กําหนดใหจํานวนผูถือหุนของบริษัทจํากัดเหลือเพียง  

3 คน จากเดิม 7 คน สงผลใหการจัดตั้งบริษัทจํากัดและหางหุนสวนมีความแตกตางนอยลงในเรื่อง

ของจํานวนผูถือหุน เรื่องดังกลาวนี้เป็นตัวอยางของการบังคับโดยผลของกฎหมายที่ถูกแกไขใหม 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 จึงเห็นไดวา กฎหมายเป็นสวนหนึ่งที่สําคัญของการวางแผน           

ในการประกอบธุรกิจที่ดี เชน พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา       

ที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ทําใหผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคทุกราย จะตองเผชิญกับภาระอันเกิดจาก

การบังคับใชกฎหมายวาดวยความรับผิดจากผลิตภัณฑแ (Product Liability) และมีความเสี่ยงตอ  

การถูกฟูองคดีมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายดังกลาวกําหนดสิทธิ ภาระการพิสูจนแและตนทุนใน      

การฟูองคดีของผูบริโภค ซึ่งจะทําใหผูผลิตมีแนวโนมที่จะตองเพิ่มตนทุนดาน “การประกันภัยใน

ความรับผดิในตัวสินคา (Product Liability Insurance)” ยิ่งกวานั้น การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี รูปแบบ

การเก็บภาษี ระยะเวลาการยื่นแบบ ลวนเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีจึงมี

ความสําคัญมากตอการเลือกรูปแบบการจัดตั้งองคแการ และเป็นสวนหนึ่งของการประกอบการและ

การทําธุรกิจการคา นอกจากนี้ ผูประกอบการมคีวามจําเป็นอยางยิ่งที่ตองเขาใจในตัวบทกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการทําธุรกิจอื่นๆ อีก เชน การทํานิตกิรรม  สัญญาตางๆ การผดินัดชําระหนีข้องลูกหนี ้

สิทธิเรียกรองของเจาหนี้ในการทวงถามหนี้ รวมถึงสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยและคาเสียหาย        

การใชเช็ค และคาใชจายในการดําเนินคดี อายุความของหนี ้เป็นตน 
 

3.2 กฎหมายที่ผู้ประกอบการควรทราบ 

 การประกอบธุรกิจมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ กฎหมายหลักที่ครอบคลุม                

การประกอบการทุกประเภท  คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ  พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค และมี

กฎหมายเฉพาะเรื่อง เชน พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยแ พ.ร.บ.บัญชี พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  เป็นตน ดังนั้น

ผูประกอบการจึงตองศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของใหเขาใจ เพื่อความมั่นใจในการประกอบการ ทั้งนี ้

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบการแบงออกเป็น 2 กลุมใหญๆ ดังนี้ 

(1)   กฎหมายที่บัญญัติควบคุมการประกอบการทุกประเภทที่ควรทราบ ไดแก 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ.รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค 

(2)  กฎหมายที่บัญญัติควบคุมการประกอบการเฉพาะเรื่องที่ควรทราบ ไดแก        

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยแ พ.ร.บ.บัญชี พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา  
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พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธแ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ร.บ.ภาษีปูาย พ.ร.บ.ภาษี

โรงเรอืนและที่ดิน 

เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวของมีจํานวนมาก ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะกฎหมายบางฉบับ

ที่จําเป็นตองทราบพอสังเขป เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเริ่มตนสูการเป็นผูประกอบการ  
 

3.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ประมวลกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายแมบท กําหนดความสัมพันธแระหวางบุคคลตอ

บุคคลไวครอบคลุมทุกดาน แบงออกเป็น 6 กลุม เรียกวา “บรรพ” ที่มีความเกี่ยวของกับ

ผูประกอบการมากที่สุด คือ บรรพ 3 วาดวย เอกเทศสัญญา 

เอกเทศสัญญา (Specific Contract) หมายถึง สัญญาที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ      

ไดบัญญัติเอาไวเป็นการเฉพาะในบรรพ 3  โดยไมปลอยใหเป็นสัญญาทั่วไป เอกเทศสัญญามี 

22 ลักษณะ ไดแก ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพยแ เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม  

ฝากทรัพยแ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา เก็บของในคลังสินคา ตัวแทน นายหนา ประนีประนอม

ยอมความ การพนันขันตอ ตั๋วเงนิ บัญชเีดินสะพัด ประกันภัย หุนสวนและบริษัท  

ซึ่งตอไปนีจ้ะกลาวเฉพาะเรื่อง ซือ้ขาย จางแรงงาน จางทําของ ค้ําประกัน ตั๋วเงนิ   

3.3.1 สัญญาซื้อขาย 

ซื้อขาย  หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลฝุายหนึ่ง เรียกวา ผูขาย โอนกรรมสิทธิ์แหง

ทรัพยแสินใหแกบุคคลอีกฝุายคนหนึ่งเรียกวา ผูซื้อ และผูซื้อตกลงวาจะใชราคาทรัพยแสินนั้นใหแก

ผูขาย   

ลักษณะของสัญญาซื้อขาย 

(1)  สัญญาซื้อขายเป็นนิติกรรมสองฝุายตองใชหลักทั่วไปของสัญญา (คําเสนอ     

คําสนองฯ) หลักทั่วไปของนิติกรรม (วัตถุประสงคแ เจตนาลวง นิติกรรม อําพราง กลฉอฉล ขมขู  

สํานึกผดิ)  หลักทั่วไปของเรื่องบุคคล (ความสามารถ) 

(2)  บุคคลสองฝาุยตกลงกันที่จะใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ 

(3)  สัญญาซือ้ขายมุงที่จะโอนกรรมสิทธิ์(วัตถุประสงคแหรอืประโยชนแสุดทาย) 

(4)  เป็นสัญญาตางตอบแทน  
 

ประเภทของสัญญาซื้อขาย 

(1) สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด คือ  สัญญาซื้อขายที่ผูซื้อและผูขายไดตกลงกันเป็น

ที่ เสร็จสิ้น ไมมีแบบพิธีอันใดที่จะตองไปทําเพิ่มเติมกันอีก เชน นายขาวทําสัญญาซื้อขาย

โทรศัพทแมือถือจากนายดําในราคา 10,000  บาท เชนนี้เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เพราะได     
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ตกลงซื้อขายกันจนกรรมสิทธิ์โอนไปเป็นของนายขาวแลว  สวนปใญหาวาจะสงมอบโทรศัพทแกัน

เมื่อไหรเป็นเรื่องของการชําระหนี้ 

(2) สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข  มาตรา  459 บัญญัติวา  “ถาสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข

....ทานวากรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินยังไมโอนไปจนกวาจะไดเป็นไปตามเงื่อนไข....” หมายถึง สัญญา

ซือ้ขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งนําเอาเหตุการณแในอนาคตที่ไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมมาเป็นตัวกําหนด

วากรรมสิทธิ์จะยังไมโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผูซื้อจนกวาจะเป็นไปตามเงื่อนไข  

 กลาวคือ มีการซื้อขายเกิดขึ้นแลว เพียงแตมีเงื่อนไขเป็นตัวการประวิงเวลา     

การโอนสิทธิออกไป เชน นายขาวตกลงซื้อรถจักรยานยนตแจากนายดํา โดยตกลงกันวาใหนายขาว

รับรถไปจากนายดําไดเลย แตกรรมสิทธิ์จะยังไมโอนไปจนกวาจะไดชําระราคาเสร็จ 

(3) สัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลา มาตรา  459  บัญญัติวา  “ถาสัญญาซื้อขายมี...   

เงื่อนเวลาบังคับไว  ทานวากรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินจะยังไมโอนไปจนกวาการจะไดเป็นไปตาม...กําหนด

เงื่อนเวลานั้น...”  หมายถึง  สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด  แตกรรมสิทธิ์จะยังไมโอนไปจนกวาจะ          

ถึงกําหนดตามเวลา 

 สัญญาซือ้ขายมีเงื่อนเวลา มี 2 ชนิด คือ 

 3.1 สัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนเวลาเริ่มตน หมายถึง สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

อยางหนึ่งซึ่งไมอาจทวงถามใหปฏิบัติการตามสัญญาไดกอนถึงเวลากําหนด 

 3.2 สัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนเวลาสิ้นสุด หมายถึง ขอกําหนดเวลาใหสัญญา  

ซือ้ขายเป็นอันระงับลง และกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินเป็นอันกลับคืนไปสูผูขาย 

(4) สัญญาจะซื้อจะขาย มาตรา 456 วรรคสอง บัญญัติวา“ อนึ่งสัญญาจะขายหรือจะ 

ซือ้ทรัพยแสินอยางใด .ๆ..ถามิไดมหีลักฐานเป็นหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝุายผูตองรับผิด

เป็นสําคัญ  หรอืไดวางประจํา(มัดจํา)ไว หรอืไดชําระหนีบ้างสวนแลว  ทานวาจะฟูองรองบังคับคดีหา

ไดไม”  หมายถึง  สัญญาซื้อขายประเภทหนึ่ง  ซึ่งคูสัญญาไดทําสัญญาเอาไวตอกันฉบับหนึ่งวา     

จะไปทําสัญญาซื้อขายใหสําเร็จตลอดไป  โดยการทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด  คือ การทํา       

เป็นหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ในภายภาคหนา 
 

3.3.2 จ้างแรงงาน 

สัญญาจ้างแรงงาน  คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกวา ลูกจาง ตกลงจะทํางาน

ใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกวา  นายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางแกลูกจางตลอดเวลา    

ที่ทํางานให 

ลักษณะของสัญญาจางแรงงานที่สําคัญคือ 
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(1)  สัญญาจางแรงงานเป็นเอกเทศสัญญาอยางหนึ่ง กลาวคือ เป็นนิติกรรมสองฝุาย

ระหวางคูสัญญาฝุายนายจางและฝุายลูกจางที่มีการบัญญัติไวเป็นเอกเทศในลักษณะจางแรงงาน 

จางทําของ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ 

(2)  สัญญาจางแรงงานเป็นสัญญาตางตอบแทนที่กอหนี้ใหแกคูกรณีทั้งสองฝุาย โดย

ฝุายลูกจางมีหนี้ที่จะตองทํางานใหแกนายจาง และนายจางมีหนี้ที่จะตองจายสินจางใหแกลูกจาง

ตลอดเวลาที่ทํางาน  ซึ่งผลตามกฎหมายหากคูสัญญาฝุายหนึ่งไมชําระหนี้อีกฝุายยอมมีสิทธิที่จะไม

ชําระหนี้ไดเชนกัน แตโดยทั่วไปการจางแรงงานสวนใหญจะใชกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่บัญญัติไว

โดยเฉพาะ 

(3)  สัญญาจางแรงงานไมมีแบบหรือหลักฐานเป็นหนังสือ กลาวคือ กฎหมายไมได

บังคับวาตองทําตามแบบหรือทําเป็นหนังสือ ฉะนั้นเพียงแตเจตนาของทั้งสองฝุายตรงกันก็ถือวา 

สัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นแลว 

 (4)  สัญญาจางแรงงานมีสาระสําคัญอยูที่ตัวของคูสัญญา  กลาวคือ  คูสัญญาแตละ

ฝุายจะโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานใหผูอื่นไมได นอกจากอีกฝุายหนึ่งจะยินยอม   

ในกรณีเมื่อลูกจางตายลงสัญญาจางแรงงานยอมระงับ ทายาทจะสวมสิทธิและหนาที่ตามสัญญา

ไมได แตสําหรับกรณีนายจางนั้นหากสัญญาจางแรงงานมีสาระสําคัญอยูที่ตัวบุคคลผูเป็นนายจาง 

สัญญาจางยอมระงับไปเชนกัน ทั้งนี้ สัญญาจางแรงงานอาจเป็นความตกลงในการทํางานที่ตองใช

สติปใญญานอกจากแรงงานก็ได  สินจางในสัญญาจางแรงงานอาจเป็นทรัพยแสินอื่นใด โดยไมจํากัด

เพียงแคในรูปเงินตราเทานั้น และ”ลูกจาง” ในที่นี้ ไมไดหมายความรวมถึง ขาราชการและลูกจาง

ของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไวเป็นพิเศษ 
 

3.3.3 สัญญาว่าจ้างทําของ คือ  สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูรับจาง ตกลงรับจะ

ทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา ผูวาจาง  และผูวาจาง ตกลงจะให

สินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่ทํานั้น 

สาระสําคัญของสัญญาจางทําของมีดังนี้ 

(1)  สัญญาจางทําของเป็นสัญญาตางตอบแทน  กลาวคือ  ผูรับจางจะตองทํางาน

อยางหนึ่งอยางใดจนสําเร็จใหแกผูวาจาง  และผูวาจางตองใหสินจางเพื่อผลงานนั้น  ทั้งนี้สินจาง

ดังกลาวอาจเป็นเงินตราหรือทรัพยแสินอยางอื่นก็ไดตามแตจะตกลงกัน 

(2)  สัญญาจางทําของเป็นสัญญาที่มุงถึงผลสําเร็จของงานที่ทําเป็นสําคัญ  กลาวคือ  

วัตถุประสงคแของสัญญาจางทําของคือ “ผลสําเร็จของงาน” ไมใชตองการเฉพาะแตแรงงานของ 

ผูรับจางเทานั้น เชน  จางกอสรางบาน  ทําเฟอรแนิเจอรแ  ติดกระจก  ซอมหลังคาบาน  จางตัดเสื้อผา

หรอืจางวาความ  เมื่อไมใชการจางแรงงานนายจางจึงไมตองรับผิดรวมกับลูกจางในผลแหงการละเมิด

ตอบุคคลภายนอก  ผูรับจางจึงมีอิสระในการทํางานมากกวาลูกจางในสัญญาจางแรงงาน  โดยที่ 
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ผูรับจางไมไดอยูในความควบคุมบังคับบัญชาของผูวาจาง  และผูวาจางไมมีสิทธิจะสั่งงานหรือ  

บงการผูรับจาง 

(3)  สัญญาจางทําของเป็นสัญญาที่ไมมีแบบ  กลาวคือ  สัญญาจางทําของเกิดขึ้นโดย

การแสดงเจตนาตกลงกัน  แมดวยวาจาก็สามารถฟูองรองบังคับคดีกันได  โดยไมตองมีหลักฐาน

เป็นหนังสือแตอยางใด 
 

3.3.4 ค้ําประกัน คือ การที่ใครคนหนึ่งทําสัญญากับเจาหนี้วาถาลูกหนี้ไม ชําระหนี ้   

ผูค้ําประกันจะชําระหนี้นั้นแทน เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้เจาหนี้ก็ยอมมีสิทธิเรียกรองหรือฟูองให         

ผูค้ําประกันรับผดิได 

ตัวอยาง ดํากู เงินจากขาว เป็นจํานวนเงิน 500,000 บาท  โดยนายเขียว เซ็นชื่อ           

ค้ําประกันหรือรับรองวาหากนายดําไมชําระหนี้เงินกูดังกลาวแลว นายเขียวจะชําระหนี้แทนดํา 

สัญญาดังกลาวเรียกวา “สัญญาค้ําประกัน” โดยนายดําเรียกวา “ลูกหนี้” นายขาวเรียกวา “เจาหนี้” 

นายเขียวเรียกวา “ผูค้ําประกัน” 

การที่จะฟูองใหผูค้ําประกันรับผิดตามสัญญาค้ําประกันไดนั้นจะตองมีหลักฐานเป็น

หนังสือลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเป็นสําคัญ  มิใชตกลงกันดวยปากเปลาซึ่งไมสามารถฟูองรองได  

ตามปกติการใชสัญญาค้ําประกันตามแบบซึ่งมีขายอยูทั่วไปจะไมพบปใญหา เนื่องจากเป็นแบบซึ่งทํา

โดยผูรูกฎหมาย  แตถาใชสัญญาค้ําประกันที่เขียนขึ้นเองก็อาจเกิดปใญหาได  ฝุายผูเป็นเจาหนี้ตอง

ระมัดระวังในขอความสาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน โดยเฉพาะขอความที่ระบุวา ถาลูกหนี้ไม

ชําระหนี้ผูค้ําประกันจะชําระหนี้แทน  มิฉะนั้นอาจฟูองรองผูค้ําประกันไมไดเพราะไมใชสัญญา       

ค้ําประกันตามกฎหมาย 

ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ําประกัน  ผูค้ําประกันจะไมจํากัดความรับผิดหรือจะ

จํากัดความรับผิดของตนไวในสัญญาค้ําประกันดวยก็ได ถาไมตองการรับผิดอะไรบางหรือตองการ

จํากัดขอบเขตความรับผดิไวเพียงใดก็ตองระบุในสัญญาใหชัดเจน  

สิทธิของผู้ค้ําประกัน 

(1)   เมื่อผูค้ําประกันถูกเรียกรองใหชําระหนี้แทนลูกหนี้ มิใชผูค้ําประกันตองชําระหนี้

ทันที แตมีสิทธิที่จะเกี่ยงใหเจาหนี้ไปเรียกรองเอาจากลูกหนี้กอนได ทั้งนี้ ภายใตขอยกเวน บางประการ

และถาถูกเจาหนี้ฟูองเป็นจําเลยรวมกับลูกหนี้ก็ยังมีสิทธิพิสูจนแตอศาลวาลูกหนี้มีทรัพยแสินชําระ

หนีไ้ด และการที่จะบังคับเอาจากลูกหนี้นั้นไมเป็นการยาก ถาผูค้ําประกันนําพยานเขาสืบและฟใงได

เชนนั้น  ศาลก็ตองบังคับเอาจากทรัพยแสินของลูกหนี้กอน เพราะหนี้ที่ผูค้ําประกันตองชําระมิใชหนี้

ของผูค้ําประกันเองแตเป็นลูกหนี้ช้ันที่สอง 

บางกรณีเจาหนี้เอาเปรียบลูกหนี้และผูค้ําประกัน  ในสัญญาสําเร็จรูปจะมีความวา 

“ใหผูค้ําประกันยอมรับผิดรวมกับลูกหนี้” คือเป็นลูกหนี้รวม เทากับใหผูค้ําประกันรับผิดหนักขึ้น  
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ดังนั้นกอนเซ็นสัญญาค้ําประกันจึงตองพิจารณาวาจะยอมรับผิดเชนนั้นหรือไม ถายอมรับผิด

รวมกับลูกหนีก้็ไมมีสทิธิที่จะเกี่ยงการชําระหนีด้ังกลาวขางตน 

(2)  เมื่อผูค้ําประกันชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แลว ไมวาชําระแตโดยดีหรือชําระหนี้โดย    

ถูกบังคับตามคําพิพากษา  ผูค้ําประกันก็มีสิทธิรับชวงสิทธิของเจาหนี้  ในอันที่จะเรียกเอาเงินชําระ

ใหเจาหนี้ใชแลวนั้นคืนจากลูกหนี้ไดตามจํานวนที่ชําระไป ตลอดจนทั้งคาเสียหายตางๆ เนื่องจาก   

การค้ําประกัน 

ขอสําคัญ กอนที่จะเซ็นชื่อในสัญญาค้ําประกันตองพิจารณาตัวลูกหนี้ ซึ่งผูค้ําประกัน

จะชําระหนี้แทนใหดี วามีความสามารถชําระหนี้ใหเจาหนี้ไดแคไหน และมีความซื่อสัตยแสุจริต

เพียงใด ทั้งตองพิจารณาขอความในสัญญาใหรอบคอบ บางทีกําหนดใหผูค้ําประกันรับผิดหนักขึ้น 

หรือสละสิทธิบางอยางอันอาจทําใหไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้ไมได เมื่อเขาใจขอความในสัญญาดีแลว

จงึคอยลงชื่อในสัญญาค้ําประกัน 

การพ้นจากความรับผิดของผู้ค้ําประกัน 

เมื่อเซ็นชื่อในสัญญาแลวผูค้ําประกันก็มีภาระจะตองรับผิดตอเจาหนี้ จนกวาหนี้   

ของลูกหนี้จะระงับไป ตราบใดที่หนี้ ของลูกหนี้ยั งมีอยูผูค้ํ าประกันก็ ไมพนความรับผิด                

แตมีพฤติการณแบางอยางที่กฎหมายกําหนดไวใหผูค้ําประกันพนความผดิ 

(1)   เจาหนี้ผอนเวลาใหแกลูกหนี้ คือ ถาไดกําหนดวันชําระหนี้ไวแนนอนแลว เจาหนี้

ยืดเวลาตอไปอีกผูค้ําประกันก็พนความรับผดิ 

(2)  เมื่อหนี้ของลูกหนี้ถึงกําหนดชําระแลว ผูค้ําประกันเอาเงินไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี ้ 

แตเจาหนี้ไมยอมรับโดยไมมีเหตุอันจะอางกฎหมายได ผูค้ําประกันก็หลุดพนจากความรับผิด

เชนเดียวกัน 

ข้อแตกต่างของการจํานองกับจํานําและค้ําประกัน 

การบังคับจํานอง  บังคับแลวไดเงินจากการขายทอดตลาด หากยังชําระหนี้ไมพอ    

หนีย้ังขาดอยู ลูกหนีไ้ม่ต้องรับผดิในสวนที่ขาดนั้น 

การบังคับจํานํา  ถาไดเงนินอยกวาหนีท้ี่คางชําระลูกหนีย้ังต้องรับผิดในหนีท้ี่ขาดอยู 

สวนการค้ําประกัน ถาบังคับตามสัญญาค้ําประกันแลวยังขาดหรือเหลืออยูเทาใด 

ลูกหนีย้ังต้องรับผดิชอบตอเจาหนีใ้นหนีท้ี่ยังขาดหรอืในสวนที่เหลืออยูนั้น  

 

3.3.5 ตั๋วเงิน  หมายถึง สัญญาที่ทําเป็นหนังสือตราสารที่มีขอความตามที่กฎหมาย

กําหนด ซึ่งบุคคลที่ลงลายมือชื่อในตราสารนั้นตองรับผิดใชเงินที่เรียกวา หนี้อันพึงตองชําระตาม

เขาสั่ง และอาจโอนกันไดดวยการสงมอบซึ่งผูรับโอนอาจมีสิทธิดีกวาผูโอนนั่นเอง 
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ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 898 บัญญัติวา “อันวาตั๋วเงิน       

ตามความหมายแหงประมวลกฎหมายนี้ มี 3 ประเภท ประเภทหนึ่ง คือ ตั๋วแลกเงิน ประเภทหนึ่ง 

คือ ตั๋วสัญญาใชเงนิ  ประเภทหนึ่ง คือ เช็ค” 

ตั๋วเงินทางบัญชีหมายถึง เอกสาร ตราสาร ที่เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็ นหนี้

ระหวางลูกหนีแ้ละเจาหนี้ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งประกอบดวยตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญา

ใชเงนิ 

(1) ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 908 บัญญัติวา “อันวาตั๋วแลกเงิน

น้ันหมายถึง หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูสั่งจาย สั่งบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา ผูจายเงิน    

ใหใชเงนิจํานวนหนึ่งแกบุคคลหนึ่งหรอืใหใชตามคําสั่งของบุคคลคนหนึ่งซึ่ง เรียกวา ผูรับเงนิ” 

รายการในตั๋วแลกเงิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 909    

อันตั๋วแลกเงนินั้น กําหนดวา ตองมีรายการดังตอไปนี้ คือ 

(1)  คําบอกชื่อวาเป็นตั๋วแลกเงิน 

(2)  คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขใหจายเงนิเป็นจํานวนแนนอน 

(3)  ชื่อหรอืยี่หอผูจาย 

(4)  วันถึงกําหนดใชเงนิ 

(5)  สถานที่ใชเงนิ 

(6)  ชื่อหรอืยี่หอผูรับเงิน หรอืคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ 

(7)  วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน 

(8)  ลายมอืชื่อผูสั่งจาย 

         การรับรองตั๋วแลกเงิน  ตั๋วแลกเงินนี้กฎหมายบัญญัติวา กอนถึงกําหนดเวลาใช

เงิน ใหผูถือตั๋วนําตั๋วฉบับนั้นไปใหผูจายเงิน “รับรองตั๋ว” จึงจะถือวาสมบูรณแและใชบังคับไดตาม

กฎหมาย ในการรับรองตั๋ว ผูจายจะเขียนคําวา “รับรองแลว” หรือ “รับรองการจายเงิน” พรอมทั้ง

ลงลายมอืชื่อและวันที่ไวบนดานหนาของตั๋วแลกเงิน 

               ลักษณะของตั๋วแลกเงิน  ตั๋วแลกเงิน เป็นเอกสารที่ผูสั่งจายซึ่งเป็นเจาหนี ้      

(ผูออกตั๋ว) สั่งใหผูจายเงนิ (ลูกหนี)้ รับรองวา จะจายเงนิใหบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผูรับเงินในตั๋ว ซึ่งผูรับเงิน

นั้นอาจจะเป็นผูสั่งจาย หรือบุคคลอื่นๆ ก็ได เมื่อรับรองแลวจึงถือวาเป็นเอกสารที่สมบูรณแ       

ตั๋วแลกเงนิจงึแบงตามลักษณะผูเกี่ยวของดังนี้ 

- ตั๋วแลกเงินที่มีผูเกี่ยวของ 2 ฝุาย มีผูเกี่ยวของ คือ เจาหนี้เป็นผูออกตั๋วสั่งให    

ผูจายเงนิ (ลูกหนี)้ รับรองตั๋ว และจายเงินใหกับตนเอง  
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- ตั๋วแลกเงินที่มีผูเกี่ยวของ 3 ฝุาย มีผูเกี่ยวของ คือ เจาหนี้เป็นผูออกตั๋วสั่งให

ลูกหนีร้ับรองตั๋ว และจายเงนิใหกับบุคคลใดก็ไดตามที่เจาหนี้ระบุ 

ชนิดของตั๋วแลกเงิน 

- ตั๋วแลกเงินในประเทศ เป็นตั๋วแลกเงินที่ผูสั่งจาย ผูรับรอง และผูรับเงินอยู       

ในประเทศเดียวกัน 

- ตั๋วแลกเงินตางประเทศ เป็นตั๋วแลกเงินที่ผูสั่งจาย ผูรับรอง และผูรับเงินอยู    

คนละประเทศกัน 

- ตั๋วแลกเงินชนิดจายเมื่อเห็น เป็นตั๋วแลกเงินที่สั่งใหจายเงินทันทีเมื่อผูทรงตั๋ว  

มาเรียกเก็บเงนิ ไมตองมีการรับรองตั๋ว 

- ตั๋วแลกเงนิชนิดมีกําหนดเวลา เป็นตั๋วแลกเงินที่สั่งใหจายเงินเมื่อถึงกําหนดเวลา

ตามที่กําหนดไว ตองมีการรับรองตั๋ว 

- ตั๋วแลกเงนิเพื่อชําระคาสินคา เป็นตั๋วแลกเงนิที่รับรองโดยผูซื้อสินคา 

- ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง เป็นตั๋วแลกเงินที่บุคคลเป็นผูออกและใหธนาคาร

รับรอง 

(2) ตั๋วสัญญาใช้เงนิ (Promissory Note) 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 982 บัญญัติวา “อันวาตั๋วสัญญา 

ใชเงินนั้น หมายถึง หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูออกตั๋ว ใหคํามั่นสัญญาวาจะใชเงิน

จํานวนหนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรอืใหใชตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา ผูรับเงนิ” 

รายการในตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 983 ตั๋วสัญญาใชเงินนั้น ตองมี

รายการดังกลาวตอไปนี ้คือ 

(1)  คําบอกชื่อวาเป็นตั๋วสัญญาใชเงิน 

(2)  คํามั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขวาจะใชเงินเป็นจํานวนแนนอน 

(3)  วันถึงกําหนดใชเงนิ 

(4)  สถานที่ใชเงนิ 

(5)  ชื่อหรอืยี่หอของผูรับเงิน 

(6)  วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน 

(7)  ลายมอืชื่อผูออกตั๋ว 

 

 

 



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่
64 

ลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เป็นเอกสารที่ลูกหนี้ออกใหเจาหนี้เป็นคํามั่นวาจะชําระหนี้ตาม

วันเวลาที่ระบุไวในเอกสาร ตั๋วสัญญาใชเงินเกี่ยวของระหวางบุคคล 2 ฝุาย คือ ผูรับเงิน (เจาหนี้) 

และผูออกตั๋วหรือผูจายเงิน (ลูกหนี)้ 

 วิธีการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 ตั๋วสัญญาใชเงนิสามารถนําไปใชในวงการธุรกิจไดดังนี ้

 - ลูกหนี้จัดทําขึ้นเพื่อชําระหนี้คาสินคาหรือบริการใหแกเจาหนี้อาจทําขึ้นในวันที่

มีการซือ้สินคา หรอืทําขึน้ภายหลังก็ได 

 - ใชเป็นหลักฐานเพื่อกูเงินจากธนาคาร โดยผูกูจะออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อเป็น

หลักประกันในการชําระหนี ้

 - ใชในกรณีฝากเงินกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพยแ ซึ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพยแจะใช

วิธีออกตั๋วสัญญาใชเงินแกผูฝากเงิน ซึ่งระยะเวลาแลวแตจะกําหนด รวมทั้งใหดอกเบี้ยในอัตราที่

บริษัทเงนิทุนหลักทรัพยแไดทําขอตกลง 
 

เช็ค (Cheque) 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 987 บัญญัติวา “อันวาเช็คนั้น คือ

หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวา ผูสั่งจาย สั่งธนาคารใหใชเงินจํานวนหนึ่งเมื่อทวงถามใหแก

บุคคลอีกคนหนึ่ง หรอืใหใชตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งอันเรียกวา ผูรับเงนิ” 

 รายการในเช็ค 

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 988 ไดกําหนดใหมีรายการในเช็ค

ดังตอไปนี ้

(1) คําบอกชื่อวาเป็นเช็ค 

(2) คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขใหใชเงินเป็นจํานวนแนนอน 

(3) ชื่อหรอืยี่หอและสํานักงานของธนาคาร 

(4) ชื่อหรอืยี่หอของผูรับเงิน หรอืคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ 

(5) สถานที่ใชเงนิ 

(6) วันและสถานที่ออกเช็ค 

(7) ลายมอืชื่อผูสั่งจาย 

ลักษณะของการใช้เช็ค 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 987 ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา

เช็คนั้นมีบุคคลเกี่ยวของ 3 ฝุาย คือ ผูสั่งจาย ธนาคาร และผูรับเงิน และในบางครั้งอาจมี

ผูเกี่ยวของ 2  ฝาุยก็ได นั่นคือ ผูสั่งจายเช็คเป็นคนเดียวกันกับผูรับเงิน  
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ประเภทของเช็ค 

(1) เช็คจ่ายผู้ถือ (Bearer Cheque) หรือที่นิยมเรียกกันวา “เช็คผูถือ” คือเช็คที่

ทางธนาคารตาง ๆ ออกแบบไวเพื่อจุดประสงคแใหผูสั่งจายเช็คโดยระบุชื่อผูรับเงินหรือจะไมระบุชื่อ

ผูรับเงินก็ได ธนาคารในประเทศไทยไดออกแบบเช็คจายผูถือ โดยมีสาระสําคัญอยูที่ชองวางที่ให      

ผูสั่งจายเช็คกรอกเพื่อระบุผูรับเงนิดังนี้ 

                     “จาย………………………………….หรอืผูถือ (or bearer) "  เช็คประเภทนี้ผูสั่งจายจะสั่งจาย

โดยไมกรอกอะไรลงในชองวาง “จาย…………………..หรือผูถือ “ เพียงแตกรอกจํานวนเงินทั้งตัวเลขและ

ตัวหนังสือแลวลงลายมือชื่อผูสั่งจาย ก็ถือวาเช็คสมบูรณแแลว  หรือกรอกคําวา “เงินสด” ลงใน

ชองวาง “จาย………………………หรอืผูถือ” ก็มีผลเชนเดียวกัน แมจะกรอกช่ือ นามสกุล ผูรับเงินลงไปใน

ชองวาง “จาย……………………หรือผูถือ  ” โดยไมไดขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก  จะถือวายังเป็นเช็ค  

ผูถืออยู กรณีนี้หมายความวา จายใหกับผูที่ถูกระบุชื่อไวในเช็ค หรือ ผูถือก็ได  ทั้งนี้ ธนาคารจะ

จายเงนิสดใหแกใครก็ไดที่เป็นผูถือ “เช็คจายผูถือ” มาขอขึน้เงนิ 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ภาพที่ 3.1  แสดงประเภทเช็คผูถือ 

ที่มา : ดัดแปลงจากเช็คธนาคารพาณิชยแไทย 
 

การโอนเปลี่ยนมือ 

เช็คจายผูถือ สามารถโอนเปลี่ยนมือกันไดเพียงโดยการสงมอบเช็คใหแกกันก็เป็น

อันใชได ดังนั้นใครก็ไดที่เป็นผูถือเช็คแบบนี้ไปขึ้นเงินกับธนาคาร ธนาคารก็จะจายเงินสดใหในทันที 

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 918 มีใจความวา“ ตั๋วแลกเงินอันสั่งใหใชเงินแก  

ผูถือนั้น ทานวายอมโอนไปเพียงดวยสงมอบใหกัน”  

จํานวนเงนิ (บาท) 
The sum of (Baht) 

฿ 

999  -  สาขาตรีเพชร 

86  ถ.ตรีเพชร พระนคร กรุงเทพฯ 
 

เช็คเลขที่  Cheque No. 
 

สาขาเลขที่  Branch No./ Code 
 

บัญชีเลขที่  Account  No. 
 

สําหรับธนาคาร  For Bank 
 

 

 

ลายมือชื่อ  Signature 
 

77 ॥॥  777 ॥ : ॥ 1 1 1 1 1 1 1  ॥ 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 9 ॥ 

ธนาคารช่างไทย จํากัด (มหาชน) 
Thai craftsman Bank Public Company Limited 

 

 

  

ชํา
ระ

อา
กร

แล
ว หรือผูถือ 

Or Bearer 
จาย 
Pay 

ววดดปปปป / ddmmyyyyy 

วันที ่
Date  

***9,000.00*** 

-เกาพันบาทถวน- 

เงินสด 

ประกอบ   ประกอบกิจ 

บรษิัท  บานชาง จํากัด 1     1     1    0    2    5    5   6 
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การใชเช็คแบบนี้จึงมีความเสี่ยงสูง ถาทําเช็คสูญหายหรือเช็คถูกลักขโมยก็จะ

ปูองกันไดยากมาก เช็คแบบนี้จึงควรใชเฉพาะกรณีเมื่อไปเขียนเบิกเงินสดที่ธนาคารดวยตัวเอง 

หรอืเมื่อสั่งจายเงินจํานวนไมมากนัก 
 

(2) เช็คจ่ายตามคําสั่ง [Order Cheque] หมายถึง เช็คที่ตองระบุชื่อผูรับเงินไวใน

เช็คใหถูกตองครบถวน การนําเช็คจายตามคําสั่งที่ยังไมระบุชื่อผูรับเงินไปขอขึ้นเงินกับธนาคาร จะถูก

ปฏิเสธการจายเงนิจากธนาคารทันที เพราะเป็นเช็คที่มรีายการไมสมบูรณแครบถวนตามกฎหมาย   

เช็คจายตามคําสั่ง โดยมีสาระสําคัญอยูที่ชองวางที่ใหระบุชื่อผูรับเงนิดังนี ้        

“ จาย…………………………………หรอืผูถือ” ดังนั้นเวลาจะเขียนเช็คสั่งจายเงินใหใครตอง

เขียนช่ือ นามสกุล ของผูรับเงนิใหครบถวนสมบูรณแ ลงในชองวาง “จาย……………………………..หรือผูถือ” 

แลวขีดฆา หรอืผูถือ ออก   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 แสดงเช็คประเภทจายตามคําสั่ง 

ที่มา : ดัดแปลงจากเช็คธนาคารพาณิชยแไทย 
 

การโอนเปลี่ยนมือเช็คจ่ายตามคําสั่ง 

การโอนเปลี่ยนมือเช็คจายตามคําสั่ง ทําไดดวยการที่ผูทรงเช็คสลักหลังแลว     

สงมอบ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 989 ประกอบมาตรา 917  

มาตรา 989 มีใจความวา ใหยกบทบัญญัติในหมวด 2 วาดวยตั๋วแลกเงินมาใช

บังคับในเรื่องเช็ค 

มาตรา 917 วรรคหนึ่ง วาดวยเรื่องการโอนตั๋วเงินที่นํามาใชบังคับในเรื่องเช็คได     

มีใจความวา “อันตั๋วแลกเงินทุกฉบับ ถึงแมวาจะมิใชสั่งจายใหแกบุคคลเพื่อเขาสั่งก็ตาม ทานวา

ยอมโอนใหกันไดดวยการสลักหลังและสงมอบ “ 

จํานวนเงนิ (บาท) 
The sum of (Baht) 

฿ 

999  -  สาขาตรีเพชร 

86  ถ.ตรีเพชร พระนคร กรุงเทพฯ 
 

เช็คเลขที่  Cheque No. 
 

สาขาเลขที่  Branch No./ Code 
 

บัญชีเลขที่  Account  No. 
 

สําหรับธนาคาร  For Bank 
 

 

 

ลายมือชื่อ  Signature 
 

77 ॥॥  777 ॥ : ॥ 1 1 1 1 1 1 1  ॥ 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 9 ॥ 

ธนาคารช่างไทย จํากัด (มหาชน) 
Thai craftsman Bank Public Company Limited 

 

 

  

ชํา
ระ

อา
กร

แล
ว หรือผูถือ 

Or Bearer 
จาย 
Pay 

ววดดปปปป / ddmmyyyyy 

วันที ่
Date  1     1     1    0    2    5    5   6 บรษิัท บานชาง จํากัด 

ประกอบ ประกอบกิจ 
***900,000.00*** 

-เกาแสนบาทถวน- 

คุณธุรการ   มุ่งงาน 
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การสลักหลัง หมายถึง การเขียนขอความพรอมกับการลงลายมือชื่อ หรือ      

ลงลายมอืชื่ออยางเดียวที่ดานหลังของเช็ค เพื่อแสดงถึงการโอนเช็คนั้น มี 2 แบบ คือ 
 

(1)  สลักหลังเฉพาะ หมายถึง การสลักหลังเช็คโดยระบุ ชื่อผูรับโอนไว        

พรอมดวยลงลายมือชื่อผูสลักหลัง เชน นายขาวตองการโอนเช็คใหนายเขียว นายขาวจึงสลักหลัง

วา โอนใหนายเขียวและลงลายมือชื่อนายขาว แลวนายเขียวสามารถสงมอบเช็คนั้นใหนายแดง

เนื่องจากการโอนสลักหลังสมบูรณแตามกฎหมายแลวครับ 

(2)  สลักหลังลอย หมายถึง การสลักหลังโดยลงลายมือชื่อผูสลักเพียงอยางเดียว 

โดยไมไดระบุชื่อผูรับโอนไว เชน ถานายแดงตองการโอนเช็คใหนายดํา นายแดงเพียงลงลายมือชื่อที่

ดานหลังเช็คแลวสงมอบใหนายดําก็เป็นอันสมบูรณแเชนกัน 

การสลักหลัง ถาประสงคแจะโอนเช็คใหเฉพาะตัว สามารถระบุการหามสลักหลังตอไว

ก็ได เชน นายแดงตองการโอนเช็คใหนายดําเฉพาะตัว นายแดงตองสลักหลังวา “ โอนใหนายดํา “ แลว

ระบุขอความในบรรทัดตอมาวา “ หามสลักหลังตอ “ และลงลายมือชื่อนายแดงไว นายดําไมสามารถ

สลักหลังโอนใหใครอีกตอไป  

ทั้งนี้ การสลักหลังควรลงวันที่สลักหลังไวดวย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

วาใครสลักหลังกอนหลังและมีการสลักหลังติดตอกันโดยไมขาดสาย เมื่อเกิดปใญหาจะสามารถ

ทราบไดวาใครเป็นผูทรงเช็คโดยชอบ 
 

         

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 3.3 แสดงการสลักหลังเช็คแบบสลักหลังเฉพาะ 

 

 

 

 
 

ดานหลังของ

เชค็ 

โอนให้คุณสุขส ำเร็จ   มุ่ง
งำน 

ธุรกำร มุ่งงำน 
 11 ตุลำคม2556 
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ภาพที่ 3.4  แสดงการสลักหลังเช็คแบบสลักหลังลอย 
 

เช็คขีดคร่อมและเช็คไม่ขีดคร่อม 

เช็คขีดคร่อม หมายถึง เช็ค ที่เขียนเสนขนานคู ขีดขวางไวดานหนาเช็ค เป็นการแสดง

ใหธนาคารรับฝากเขาบัญชีของผูทรงเช็คเทานั้น ผูทรงเช็คไมมีสิทธิ์ที่จะขอเบิกเงนิสดจากธนาคาร  

ผูทรงเช็คขีดครอมจึงไมสามารถนําเช็คมาขอเบิกเงินสดตามเช็คนั้นไดในทันที 

จะตองนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของตนที่ไดเปิดไวกับธนาคารแลวใหธนาคารผูรับฝากเป็นผูไปเรียก

เก็บเงนิใหเทานั้น 

เช็คไม่ขีดคร่อม หมายถึง เช็ค ที่ผูทรงเช็คสามารถนํามาขอเบิกเงินสดตามเช็ค

จากธนาคารไดเลย 

ในทางธุรกิจนั้นนิยมใชเช็คขีดครอมเนื่องจากปลอดภัยกวาและตรวจสอบไดงาย

กวาในแหลงที่มาและใชไปของเงิน  เช็คขีดครอมมี 2 ประเภท คือ 

(1) เช็คขีดคร่อมทั่วไป หมายถึง เช็คขีดครอมที่สามารถนําฝากเขาบัญชี        

ของธนาคารใดก็ได ตัวอยางการขีดครอมทั่วไป เชน ขีดเสนขนานตัดในแนวเฉียงบริเวณมุมบนซาย

ของเช็คแลวเขียนขอความไวดานในระหวางเสนสองเสนนั้น เชน เขียนคําวา  

                          “& co” หมายความวา ตองนําฝากเขาบัญชีตามช่ือที่ระบุไวดานหนาเช็ค

เทานั้น ถาจะนําฝากเขาบัญชีคนอื่น ตองมีการลงลายมือชื่อสลักหลังของผูสลักหลังคนแรก และ

หรือคนอื่น ๆ ตอ ๆ กันมา จนถึงลายมือชื่อสลักหลังของผูทรงคนสุดทายซึ่งสลักหลังโอนใหกับ

ผูนําฝากเขาบัญชีธนาคาร 

                         “หามเปลี่ยนมือ” หรือ “Not Negotiable” หมายความวา เช็คฉบับนี้ไมอาจโอน

ตอไปไดดวยการสลักหลัง การนําฝากเขาบัญชีธนาคารตองนําฝากเขาบัญชีของผูมีชื่อระบุไวที่

ดานหนาเช็คเทานั้น  

ดานหลังของ

เช็ค 

  ธุรกำร มุ่งงำน 
 11  ตุลำคม 2556 
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 “เขาบัญชีผูรับเงินเทานั้น” หรือ “A/c Payee Only” หมายความวา เช็คฉบับนี้

ไมอาจโอนตอไปไดดวยการสลักหลัง การนําฝากเขาบัญชีธนาคารก็ตองนําฝากเขาบัญชีของผูที่มี

ชื่อระบุไวที่ดานหนาเช็คเทานั้น  
 

   ในกรณีขีดเสนสองเสนในแนวขนานไวเฉยๆ โดยไมเขียนอะไร หมายความวา 

เช็คฉบับนี้จะนํามาขอเบิกเงินสดไมได ตองนําฝากเขาบัญชีธนาคารเทานั้น ไมวาจะเป็นเช็ค      

“จายผูถือ” หรอื เช็ค “จายตามคําสั่ง“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5  แสดงเช็คขีดครอมทั่วไป 
 

(2)  เช็คขีดคร่อมเฉพาะ หมายถึง เช็คขีดครอมที่ระบุชื่อธนาคารไวดวย การนํา

เช็คขดีครอมแบบนีฝ้ากเขาบัญชีธนาคาร จะตองนําฝากเขาบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อขีดครอมไวเทานั้น 

การขีดครอมเฉพาะ เป็นการขีดเสนขนานตัดในแนวเฉียงบริเวณมุมบนซาย     

ของเช็ค แลวเขียนชื่อธนาคารไวดานในระหวางเสนสองเสนนั้น เชน เขียนคําวา ....  

"ธนาคารกรุงไทย" หมายความวา เช็คฉบับนี้จะนําฝากเขาบัญชีธนาคารอื่นไมได 

ตองนําฝากเขาบัญชีของธนาคารกรุงไทยเทานั้น สามารถใชไดกับเช็ค “จายผูถือ” และเช็ค “จายตาม

คําสั่ง” 

 เช็คที่ขีดครอม “ธนาคารกรุงไทยสยาม” และเขียนขอความ “หามเปลี่ยนมือ”  

หมายความวา โอนเปลี่ยนมอืใหคนอืน่ไมได และตองนําฝากเขาบัญชีของธนาคารกรุงไทยเทานั้น 
 

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า เป็นเช็คที่ผูประกอบการในแวดวงธุรกิจนิยมใชกันเป็น

จํานวนมาก เนื่องจากสามารถนํามาใชเป็นเครื่องมือในการค้ําประกันสําหรับธุรกิจประเภทที่ตองใช

ระบบการหมุนเวียนเงินไดเป็นอยางดี ในลักษณะที่วารับสินคามาขายกอนแลวเงินคอยจายตามไป      

จํานวนเงนิ (บาท) 
The sum of (Baht) 

฿ 

999  -  สาขาตรีเพชร 

86  ถ.ตรีเพชร พระนคร กรุงเทพฯ 
 

เช็คเลขที่  Cheque No. 
 

สาขาเลขที่  Branch No./ Code 
 

บัญชีเลขที่  Account  No. 
 

สําหรับธนาคาร  For Bank 
 

 

 

ลายมือชื่อ  Signature 
 

77 ॥॥  777 ॥ : ॥ 1 1 1 1 1 1 1  ॥ 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 9 ॥ 

ธนาคารช่างไทย จํากัด (มหาชน) 
Thai craftsman Bank Public Company Limited 

 

 

  

ชํา
ระ

อา
กร

แล
ว หรือผูถือ 

Or Bearer 
จาย 
Pay 

ววดดปปปป / ddmmyyyyy 

วันที ่
Date  

คุณธุรการ  มุง

งาน -เกาแสนบาท

ถวน- ***900,000.00*** 

1     1     1    0    2    5    5   6 

ประกอบ ประกอบกิจ 

บริษัท บ้านช่าง จํากัด 
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ทีหลัง โดยผูจายจะลงวันที่เอาไวลวงหนา ตามที่ไดตกลงกันไว ซึ่งเช็คจะมีผลบังคับใชและเรียกเก็บ

เงนิจากในบัญชีจริงก็ตอเมื่อถึงวันที่กําหนดเอาไวภายในเช็คเทานั้น 
  

                      เช็คเคลียริ่ง (Clearing cheque) สําหรับผูประกอบการรายใหมๆ ควรทราบวาเช็ค

เคลียริ่งนั้น เป็นกระบวนการที่ธนาคารตางๆ เรียกเก็บเช็คระหวางกัน ซึ่งในอดีตจะตองใชเวลาที่

ประมาณ 2 - 3 วัน แต ณ ปใจจุบันไดมีการพัฒนาขึ้นมามาก โดยการเคลียริ่งแตละครั้งนั้นจะใช

เวลาไมเกิน 24 ช่ัวโมง ซึ่งเวลาอาจจะนอยกวานี้ได ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับธนาคารที่ผูประกอบการ

เลือกใชบริการดวย 
 

                     เช็คคืน เป็นลักษณะของเช็คที่ เงินในบัญชีของผูจายมีไมเพียงพอกับจํานวน       

ตัวเลขที่ปรากฏอยูบนเช็ค หรือที่เรียกกันภาษาชาวบานวา “เช็คเดง” ซึ่งผูประกอบการที่โดนเช็ค

ประเภทนี้สามารถไปแจงความกับตํารวจเพื่อดําเนินคดีได เพราะการใชเช็คนั้นมีวัตถุประสงคแเพื่อ

ใชชําระหนี้แทนเงินสด ซึ่งการชําระหนี้ตามเช็คจะสมบูรณแก็ตอเมื่อไดมีการนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน

จากธนาคารเมื่อเช็คถึงกําหนดชําระ และธนาคารชําระเงินสดใหผูทรงเช็คซึ่งเป็นเจาหนี้แลว  
 

 ระยะเวลาของการยื่นเช็คต่อธนาคาร 

                    การนําเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารนั้นตองไปดําเนินการในระยะเวลา           

ที่กฎหมายกําหนดไวดังนี้ 

(1)  ถาเป็นเช็คใหใชเงินในจังหวัดเดียวกันกับจังหวัดที่ผูสั่ง ผูทรงก็ตองยื่นเช็คตอ

ธนาคารเพื่อใหใชเงินตามเช็คภายในกําหนดหน่ึงเดือน นับแตวันที่ไดออกเช็ค หากผูทรงยื่นเช็คให

ธนาคารจายเงินภายหลังกําหนด ระยะเวลาหนึ่งเดือนดังกลาว แลวธนาคารปฏิเสธการจายเงิน     

ผูทรงจะเรียกใหผูสลักหลังทั้งหลายใชเงินมิได  

(2)  ถาเป็นเช็คใหใชเงินในจังหวัดอื่นที่มิใชจังหวัดที่ผูสั่งจาย ผูทรงตองยื่นเช็ค

เรียกเก็บเงินตอธนาคารที่จังหวัดเชียงใหมภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันที่ผูสั่งจาย      

ออกเช็ค หากผูทรงนําเช็คไปเรียกเก็บเงินหลังกําหนดสามเดือนและธนาคารไมยอมจายเงิน ผูทรง

ยอมเสียสิทธิที่จะเรียกเงนิจากผูสลักหลังทั้งหลาย  

 อยางไรก็ตามธนาคารอาจจายเงินใหผูทรงเช็คที่เรียกเก็บเงินเกินกวาระยะเวลาที่

กําหนดไวตามที่กลาวมาแลวก็ได เวนแตจะยื่นเช็คใหใชเงินเกินกวาหกเดือนนับแตวันออกเช็คซึ่งใน

กรณีนัน้ธนาคารมีดุลพินิจที่จะไมจายเงนิใหผูทรงไดตามกฎหมาย 

 อายุความในการฟ้องคดีแพ่ง 

 ผูที่เขาไปเกี่ยวของเป็นคูสัญญาในเช็คอาจมีความจําเป็นที่จะตองฟูองคดีบุคคล

อื่นๆ ที่เป็นคูสัญญาตามเช็ค ถาเห็นวาตนเสียสิทธิตามกฎหมาย เชน ผูทรงซึ่งธนาคารไมยอม
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จายเงินใหและไดเรียกรองใหลูกหนี้ทั้งหลายรับผิดแลว ซึ่งอาจเป็นผูสั่งจาย ผูสลักหลัง และผูรับ

อาวัล (ถามี) แตไดรับการปฏิเสธไมยอมชดใชให และยังประสงคแที่จะไดรับเงินอยูก็ตองฟูองคดีแพง 

เพื่อเรียกเงินจํานวนที่ตนควรไดรับในการฟูองคดีดังกลาว ผูที่จะฟูองคดีตองดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งเรียกกันวา “อายุความ” หากไมดําเนินการจนเกินกําหนด     

อายุความก็หมดสิทธิฟูองคดี อันมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  ผูทรงที่จะฟูองผูสั่งจายหรือผูสลักหลังตองฟูองคดีภายในกําหนด 1 ปี นับแต

วันที่ผูสั่งจายออกเช็ค 

(2)  ผูทรงซึ่งจะฟูองผูรับอาวัลตองฟูองคดีภายในกําหนดอายุความเดียวกับบุคคล

ซึ่งผูรับอาวัลค้ําประกันอยู เชน ฟูองผูรับอาวัลผูสั่งจาย ก็ตองฟูองภายในกําหนด 1 ปี  นับแตวันที่

ผูสั่งจายออกเช็ค 

(3)  ผูสลักหลังซึ่งจะฟูองเรียกเงินจากผูสลักหลังคนกอนๆ ซึ่งสลักหลังเช็คนั้นมา

กอนตนหรือฟูองผูสั่งจาย ตองฟูองคดีภายในกําหนด 6 เดือน นับแตวันที่ผูสลักหลังนั้น ไดใชเงิน

ตามเช็คไปแลวและเขายึดถือ ครอบครองเช็คนั้น หรือนับแตวันที่ตนถูกฟูองในกรณีที่ตนไมยอม

ชําระหนีจ้นถูกฟูองคดี 

(4)  ผูรับอาวัลซึ่งจะฟูองเรียกเงินจากผูที่ตนรับอาวัล และผูที่จะตองรับผิดตอ    

ผูที่ตนรับอาวัล ตองฟูองคดีภายในกําหนด 10 ปี นับแตวันที่ตนใชเงนิไป 

(5)  ผูสั่งจายซึ่งจะฟูองเรียกเงินคืนจากธนาคาร ในกรณีที่ธนาคาร ไมมีอํานาจ

หนาที่จายเงิน แตไดจายเงินไปโดยหักบัญชีของผูสั่งจาย ตองฟูองคดีภายในกําหนด 10 ปี นับแต

วันที่ธนาคารไดจายเงินไป 

หมายเหตุ : การอาวัล คือ การค้ําประกันความรับผิดชอบตามตั๋วเงิน ผูรับอาวัลนั้นจะเป็น

บุคคลภายนอกหรือเป็นคูสัญญาคนใดคนหนึ่งในตั๋วเงินหรือเช็คนั้นก็ได  

 การอาวัลทําไดโดยเขียนถอยคําสํานวน “ใชไดเป็นอาวัล” หรือสํานวนอื่นใดที่มี

ความหมายทํานองเดียวกันไวดานหนาหรือดานหลังของเช็คก็ไดและลงลายมือชื่อผูรับอาวัล                                                              

หรือ  เพียงแตลงลายมือชื่อของผูอาวัลในดานหนาของเช็ค โดยไมตองเขียนขอความใดๆ เลยก็     

มีผลเป็นการอาวัลแลว เวนแตในกรณีที่เป็นลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่งจาย ทั้งนี้ การสลักหลัง

เช็คซึ่งเป็นเช็คที่ออกใหแกผูถือ ยอมเทากับเป็นการอาวัลผูสั่งจายแลว ความรับผิดของผูรับอาวัล

ยอมตองผูกพันตนเป็นอยางเดียวกับบุคคลที่ตนประกัน 
 

 ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค 

 ผูที่มีความผิดทางอาญา คือ ผูสั่งจายซึ่งออกเช็คเพื่อชําระหนี้ โดยกระทําการ

ตางๆ ที่ทําใหผูทรงไมไดรับชําระหนี้ตามเช็คนั้น ซึ่งมีหลักเกณฑแที่เป็นความผิดทางอาญาดังตอไปนี้ 
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 (1)  ออกเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมาย ผูทรงที่จะ

ดําเนินการใหผูสั่งจายรับผิดทางอาญาได ตองไดรับชําระเช็คนั้นมาเพื่อชําระหนี้ที่ผูกพันกันจริงๆ 

และบังคับไดตามกฎหมาย ไมวาจะเป็นหนี้อะไรก็ตาม เชน ซื้อขาย เชา กูยืม จางแรงงาน แตถา

ไดรับเช็คโดยไมมีหนี้ตอกันหรือไดรับเช็คเพื่อชําระหนี้ที่ขัดตอกฎหมาย เชน ชําระหนี้การพนัน      

การซือ้เฮโรอีน เป็นตน แลวผูนั้นก็ไมสามารถดําเนินการใหผูสั่งจายรับผดิทางอาญาได 

 (2)  มีการกระทําที่จะไมใหมีการใชเงนิตามเช็คอยางหนึ่งอยางใด ดังนี ้

 (ก) เจตนาที่จะไมใหมีการใชเงินตามเช็คนั้น ผูสั่งจายไดกระทําการใดๆ         

ที่แสดงวาเจตนาจะไมใหธนาคารจายเงินตามเช็คนั้น เชน ออกเช็คไมระบุชื่อหรือยี่หอของผูรับเงิน

และขีดฆาคําวาหรือผูถือ ในแบบพิมพแเช็คออก ออกเช็คโดยไมประทับตราตามที่ตกลงกันไวกับ

ธนาคาร ออกเช็คโดยเซ็นชื่อนามสกุลไมตรงกับตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร หรือเช็คตองลงชื่อ      

ผูสั่งจายสองคน แตลงช่ือเพียงคนเดียว ออกเช็คโดยใชเช็คของผูอื่นและลงช่ือผูอื่นเป็นผูสั่งจาย 

หรือกรอกจํานวนเงินลงในเช็คโดยขณะที่ออกเช็คนั้นไดปิดบัญชีของตนที่ธนาคารแลว อันเป็นเหตุ

ใหธนาคารไมยอมจายเงนิตามเช็ค 

 (ข)  ไมมีเงินอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินไดในขณะที่ผูสั่งจายออกเช็คนั้น     

ผูสั่งจายกระทําในการใดๆ อันทําใหตนไมมีเงินอยูในบัญชี ของธนาคารที่จะใชเงินตามเช็คซึ่งเป็น

สาเหตุที่ธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจายเงินได 

 (ค)  ออกเช็คใหใชเงินมีจํานวนสูงกวาจํานวนเงินที่มีอยูในบัญชี อันพึงใหใชเงินได 

ในขณะที่ผูสั่งจายออกเช็คนั้น ผูสั่งจายมีเงินตามบัญชีจํานวนหนึ่งซึ่งนอยกวาจํานวนเงิน ที่ตนระบุ  

ในเช็ค ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ธนาคารมีสิทธิที่จะไมใชเงินตามเช็คได เชน สั่งจายเงิน 200,000 บาท 

ในขณะที่มเีงนิอยูในบัญชี 100,000 บาท เป็นตน 

 (ง)  ถอนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนออกจากบัญชี อันจะพึงใหใชเงินตามเช็ค

มีจํานวนเงินเหลือไมเพียงพอที่จะใชเงินตามเช็คนั้นได ผูสั่งจายถอนเงินจากบัญชีจนมีเงินไมเพียง

พอที่จะใชเงนิ ซึ่งเป็นเหตุที่ธนาคารมีสทิธิไมใชเงนิตามเช็คได 

 (จ)  หามธนาคารมิใหใชเงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุกชนิด ผูสั่งจายหาม

ธนาคารใชเงินโดยไมมีเหตุอันสมควรที่จะทํา ซึ่งนาจะเป็นเพราะตองการใหผูทรงเสียหาย เชน 

เพราะไมมีเงิน ไมตองการจายเงิน  เป็นตน ไมใชเพราะมีเหตุที่ตนไมชําระหนี้เชนไดชําระหนีไ้ปแลว 

 (3)  มีการยื่นเช็คโดยชอบเพื่อเรียกเก็บเงินและธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ผูทรง

ไดยื่นเช็คเพื่อใหใชเงินโดยชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะยื่นเองหรือโดยใหธนาคารอื่นๆ เรียกเก็บเงิน 

หรอืดวยวิธีการอื่นๆ และธนาคารไดปฏิเสธไมยอมใชเงินตามเช็คนั้น เพราะความผิดตามกฎหมายที่

เกี่ยวกับการใชเช็คนั้นจะเกิดขึ้นตอเมื่อไดมีการยื่นเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินจากธนาคารโดยชอบดวย

กฎหมาย และธนาคารปฏิเสธการจายเงินแลวเทานั้น แตถาผูทรงไมไดเรียกเก็บเงิน เชน             
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ไปสอบถามจากเจาหนี้ธนาคาร วาผูสั่งจายมีเงินพอที่ธนาคารจะจายเงินหรือไม และทางเจาหนาที่

ธนาคาร แจงใหทราบวาไมมีเงิน ดังนี้ไมถือวาไดมีการเรียกเก็บเงินและธนาคารปฏิเสธการจายเงิน

แตอยางใด  

 ผูสั่งจายที่กระทําความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการใชเช็คดังกลาวแลว มีความผิด

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 60,000 บาท หรอืจําคุก ไมเกิน 1 ปี หรอืทั้งปรับทั้งจําคุก 
 

การกระทําที่ไม่เป็นความผิดทางอาญา 

ในบางกรณีผูสั่งจายซึ่งออกเช็คโดยเจตนา ที่จะไมใหมีการใชเงินตามเช็ค เชน ไมมี

เงินอยูในบัญชีเพียงพอที่จะชําระหนี้ หรือหามธนาคารจายเงิน หรืออื่นๆ ที่กลาวมาแลว และ

ธนาคารไดปฏิเสธการจายเงินตามเช็คนั้น อาจไมมีความรับผิดทางอาญาได หากมีการกระทําที่

ขาดหลักเกณฑแบางประการที่จําเป็นอันจะเป็นความผิดทางอาญาดังที่ไดกลาวไปแลว เชน ไมมีหนี้

ที่จะตองชําระกันตามกฎหมาย หรอืมีหนีท้ี่ขัดตอกฎหมาย หรอืไมมีเจตนาทุจริต ตัวอยาง เชน 

(1)  ผูสั่งจายออกเช็คโดยไมลงวันที่ออกเช็ค ในกรณีที่ผูสั่งจายออกเช็คโดยไมลง

วันที่ออกเช็ค ซึ่งผูทรงสามารถจดวันที่ออกเช็คลงไปไดและนําเช็คไปเรียกเก็บเงินไดนั้น           

หากธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ผูทรงสามารถเรียกใหผูสั่งจายรับผิดทางแพง โดยชดใชเงินให     

ผูทรงได แตผูสั่งจายไมมีความผิดทางอาญาแตประการใด เพราะสาระสําคัญประการหนึ่งของ

ความผิด อันเกิดจากการใชเช็คคือ ตองออกเช็คโดยเจตนาไมใหมีการใชเงินตามเช็คหรือออกเช็ค

โดยรูอยูวาในขณะที่ออกเช็ค (วันที่ออกเช็ค) ไมมีเงินในบัญชีเพียงพอที่จะจายเงินตามเช็ค จึงตองมี

การระบุวันที่ออกเช็คอยางชัดเจนโดยผูสั่งจาย การที่ผูสั่งจายไมไดลงวันออกเช็คไว จึงไมถือวามี

วันที่กระทําผิด เพราะไมมีทางที่จะใหผูออกเช็ครูวาจะมีการขอใหใชเงินตามเช็คในวันใด ซึ่งตนจะ

ไดเตรียมเงินไว ในบัญชีธนาคารเพื่อใหธนาคารจายเงิน และอาจถือไดวายังไมไดสั่งใหจายเงิน 

เนื่องจากยังไมมีวันที่ออกเช็คที่เขียนโดยผูสั่งจาย 

(2)  ผูสั่งจายออกเช็คเป็นประกัน การที่ผูสั่งจายออกเช็คเป็นประกันการชําระหนี้

ใดๆ เชน เพื่อประกันการชําระหนี้ตามสัญญากู สัญญาซื้อสินคา สัญญาจางแรงงาน สัญญาจาง 

วาความ สัญญานายหนา หรืออื่นๆ โดยที่ทั้งฝุายผูสั่งจายและผูทรงไมมีเจตนาที่จะใชเช็คนั้นเป็น

การชําระหนี้ ยังคงตองการใหมีการชําระหนี้ตามสัญญาที่ใชเช็คเป็นประกันนั้นอยู  ถาผูทรงไม

ดําเนินการใหผูสั่งจายรับผิดตามสัญญาที่มีเช็คเป็นประกันนั้น แตนําเช็คไปเรียกเก็บเงินจาก

ธนาคาร ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ผูสั่งจายก็ไมมีความผิดทางอาญา เพราะผูที่เกี่ยวของกับ  

เช็คนั้นไดตกลงกันวาจะไมมีการใชเช็คเพื่อชําระเงิน แตเป็นเพียงหลักประกันการชําระหนี้ตาม

สัญญาอื่นเทานั้น 

(3)  ผูสั่งจายออกเช็คเพื่อชําระหนี้ไมสามารถบังคับกันไดตามกฎหมาย ในกรณีที่

ผูสั่งจายออกเช็ค เพื่อชําระหนี้ที่ไมสามารถบังคับชําระหนี้กันไดตามกฎหมาย เชน หนี้การพนัน  
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หนี้ชําระคาดอกเบี้ยเงินกูที่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด (เกินรอยละ 15 ตอปี) หนี้ตามสัญญาจาง

ทํารายรางกายผูอื่น หนี้คาซื้อคนมาเป็นทาสหรือโสเภณี หรือหนี้ตามสัญญาซื้อขายอื่นๆ            

ที่ไมผูกพันกันตามกฎหมาย และธนาคารปฏิเสธการจายเงินดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูสั่งจายไมมี

ความผิดทางอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการใชเช็ค เพราะเช็คนั้นไมสามารถบังคับชําระหนี้กันไดตาม

กฎหมายซึ่งผูสั่งจายไมผูกพันที่จะตองใชเงินตามเช็คนั้น 

(4)  ผูสั่งจายหามธนาคารจายเงินโดยไมมีเจตนาทุจริต ในกรณีที่ผูสั่งจายหาม

ธนาคารจายเงินใหผูทรงโดยมีเหตุอันสมควรและไมมีเจตนาทุจริตที่จะทําใหผูทรงตองเสียหาย

อยางไมมีเหตุผล ผูสั่งจายยอมไมมีความผิดทางอาญาอันเกี่ยวกับการใชเช็ค เชน หามจายเงิน

เพราะไดมีการชําระเงินสําหรับมูลหนี้ที่ออกเช็คนั้นแลว หรือเป็นเช็คที่ไมมีมูลหนี้ตอกัน หรือ        

ผูสั่งจายมีเหตุที่จะไมจายเงินตามเช็ค เพราะความผิดของผูที่จะรับผิดตามเช็คนั้น เชน ผูสั่งจายซึ่ง

เป็นผูซือ้สินคาสั่งหามธนาคารจายเงินเพราะผูขายสินคาที่รับเช็คไปไมยอมมอบสินคาใหผูสั่งจาย 

(5)  ผูทรงกระทําการใดๆ ที่เป็นเหตุใหธนาคารไมจายเงินตามเช็ค การที่ผูทรง

กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุใหธนาคารไมยอมจายเงินตามเช็คนั้น ยอมทําใหผูสั่งจายไมมีความผิด

ทางอาญาเพราะเป็นความผิดของผูทรงเอง เชน ผูทรงไมเบิกเงินในวันที่ระบุไววาเป็นวันออกเช็คซึ่ง

ผูสั่งจายมีเงินอยูในบัญชีเพียงพอที่จะจายเงินให แตเบิกเงินหลังจากนั้นทําใหไมมีเงินในบัญชีของ   

ผูสั่งจายพอที่จะจายเงินใหตามเช็ค หรือผูทรงนําเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคารกอนเวลาที่ตกลงกันไว 

แตเป็นวันที่ออกเช็คซึ่งไดมีการตกลงกับผูสั่งจายไววาจะไมนําเช็คไปเบิกเงินในวันนั้น หรือผูทรงนํา

เช็คไปเรียกเก็บเงินกอนวันถึงกําหนด หรือผูทรงนําเช็คไปเบิกเงินในวันที่ออกเช็ค ซึ่งผูทรงก็รูวา     

ผูสั่งจายไมมีเงินเพียงพอที่จะชําระหนี้ได แตไดบีบบังคับใหผูสั่งจายออกเช็คใหผูทรงและใหชําระ 

หนีใ้นวันที่กําหนดไวในเช็คนั้น หรือผูทรงนําไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารเมื่อพนกําหนดการจายเงิน 

(หกเดือนนับแตวันออกเช็ค) หรอือื่นๆ 
 

 ผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีอาญาผู้สั่งจ่าย คือ ผูที่ไดรับความเสียหายจากการที่ธนาคาร

ปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค อันไดแก ผูทรงเช็คนั้นในขณะที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน สวนบุคคล

อื่นๆ ยอมไมมีสิทธิฟูองหรือดําเนินการตอผูสั่งจายในทางอาญาได แมจะมีสิทธิฟูองคดีแพงก็ตาม 

เชน ผูสลักหลังที่ใชเงินใหผูทรงเช็คไปและไดรับมอบเช็คจากผูทรง ยอมมีสิทธิเรียกเงินจาก           

ผูสั่งจายในจํานวนเงินที่ตนตองจายไปและอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด แตไมมีสิทธิดําเนิน 

คดอีาญาผูสั่งจาย เพราะมิใชเป็นผูทรงเช็คในขณะที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน 
 

 อายุความทางอาญา 

ในกรณีที่ผูทรงประสงคแจะใหผูสั่งจายรับผิดทางอาญา ตองดําเนินการใหผูสั่งจาย

รับผิดภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเรียกวาอายุความทางอาญา กลาวคือผูทรงตองรองทุกขแ
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ตอพนักงานสอบสวน หรือฟูองคดีผูสั่งจายดวยตนเองโดยรองทุกขแตอพนักงานสอบสวนภายใน 

อายุความ ดังนี ้

 (1)  ผูทรงตองรองทุกขแแจงความตอพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) ในทองที่ที่

ธนาคารตามเช็คตั้งอยูในเขตอํานาจ หรือทองที่ที่ผูสั่ งจายไดสั่งจายเช็คนั้น ภายในกําหนด        

สามเดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิด (รูวาธนาคารปฏิเสธการจายเงิน) และรูตัวผูกระทําผิด         

(ผูสั่งจาย) แตในทางปฏิบัติการรองทุกขแ จะตองกระทําภายในสามเดือนนับแตวันที่ธนาคารปฏิเสธ

การจายเงินตามเช็ค และเมื่อไดรองทุกขแไวภายในกําหนดแลว ผูทรงสามารถฟูองผูสั่งจายตอ   

ศาลเองไดภายในกําหนด 5 ปี นับแตวันที่ธนาคารปฏิเสธการใชเงิน (เพราะวันที่ปฏิเสธการจายเงิน

คือ วันที่มีการกระทําผิดเกิดขึ้น) หรืออาจใหพนักงานอัยการฟูองคดี  ถาเจาหนาที่ตํารวจ

ดําเนินการใหซึ่งผูทรงก็อาจขอเขาเป็นโจทกแรวมกับพนักงานอัยการได 

 (2)  ถาผูทรงฟูองคดีเองโดยไมรองทุกขแตอพนักงานสอบสวนก็ตองฟูองภายใน

กําหนดสามเดือนนับแตวันที่ธนาคารไดปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค 
 

 การระงับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 

 ถึงแมวาผูสั่งจายจะมีความผิดทางอาญา เมื่อกระทําการที่เป็นความผิดตามที่

กฎหมายบัญญัติไว แตความผิดดังกลาวอาจระงับลงได เพราะความผิดในเรื่องเช็คนี้เป็นความผิด

ตอสวนตัวหรอืความผดิที่ยอมความกันได ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางหนึ่งอยางใดดังนี้ 

 (1)  ถาผูสั่งจายไดนําเงินไปชําระแกผูทรงหรือแกธนาคาร เพื่อจายเงินตามเช็ค

ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูทรงไดบอกกลาวใหผูสั่งจายรูวา ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน 

 (2)  เมื่อผูเสียหาย (ผูทรง) ไดถอนคํารองทุกขแหรือยอมความกับผูสั่งจายโดย

ถูกตองตามกฎหมาย 

  เพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น ผูเรียบเรียงจึงไดเปรียบเทียบตั๋วเงินทั้ง 3 ชนิด         

แสดงไวดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเงิน และ เช็ค 
 

ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค 

1. เป็นคําสั่งใหชําระเงินจากเจาหนี ้

 

2. มบุีคคลเกี่ยวของ 3 หรือ 2 

ฝุายกไ็ดคอืผูสั่งจาย ผูจายเงิน และ

ผูรับเงิน หากผูสัง่จายกับผูรับเงิน

เป็นคนเดียวกัน จะเป็นแค 2 ฝุาย 

1. เป็นคํามั่นสัญญาวาจะชําระ

หนี้ของลูกหนี้ 

2. มบุีคคลเกี่ยวของ 2 ฝุาย 

เทานั้น นั่นคือ ผูออกตั๋ว คือ 

ลูกหนี้ และผูรับเงิน คือ เจาหนี้ 

1. เป็นคําสั่งใหธนาคารจายเงินของผู

เปิดบัญชีกระแสรายวัน 

2. มบุีคคลเกี่ยวของ 3 ฝุาย คือ ผูส่ัง

จายเช็ค ผูจายเงิน คือธนาคาร และ

ผูรับเงิน อาจมผีูเกี่ยวของ 2 ฝุายก็ได 

คือ ผูสั่งจายเช็คกับผูรับเงินเป็นคน

เดียวกัน 
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ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค 

3. เจาหนี้เป็นผูออกตัว๋ใหลูกหนี้

รับรองการจายเงินมผีลบังคับใช ณ 

วันรับรองตัว๋ 

4. ลูกหนี้หรือผูจายเงินตองม ี

การรับรองตัว๋ทุกคร้ังจึงจะ 

ถือวาตัว๋สมบูรณแ และมผีลตาม

กฎหมาย 

3. ลูกหนี้เป็นผูออกตัว๋ใหกับ 

เจาหนี้ และมผีลบังคับใชตั้งแต

วันออกตั๋ว 

4. ไมตองมกีารรับรองตัว๋เพราะ

ลูกหนี้ เป็นผูออก    ตั๋วเองและ

เป็นผูจายเงิน 

3. ผูสั่งจายเช็คเป็นผูมีสทิธิใน 

การสั่งจายเงินเทานัน้ 

 

4. ธนาคารเป็นผูรับรองและผูจายเงิน

ตามคําสั่งของผูสั่งจายเช็ค 

 

3.4 พระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 

      ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

 สาระสําคัญ 

                  สิทธิของผูบริโภค ผูบริโภคมีสทิธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี้ 

(1)  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ

สินคาหรอืบริการ 

(2) สิทธิที่จะมีอสิระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

(3) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรอืบริการ 

(4) สิทธิที่จะไดรับความเป็นธรรมในการทําสัญญา 

(5) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นๆ หรือพระราชบัญญัติใหการคุมครองผูบริโภคใน

ดานการโฆษณา กฎหมายกําหนดการคุมครองผูบริโภคไว ดังนี้ 

(1)  การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เป็นการไมเป็นธรรมตอผูบริโภค หรือ ใชขอความ

ที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเป็นสวนรวม ทั้งนีไ้มวาขอความดังกลาวนั้นจะเป็นขอความที่เกี่ยวกับ

แหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา 

หรอืการใชสนิคาหรอืบริการ 

ขอความดังตอไปนี้ ถือวาเป็นขอความที่เป็นการไมเป็นธรรมตอผูบริโภค หรือเป็น

ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมเป็นสวนรวม 

1.1 ขอความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 

1.2  ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  

ไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรอืสิ่งใด 

1.3  ขอความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมาย 

หรอืศลีธรรมหรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชีวิต 
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1.4  ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 

ขอความอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเป็นขอความที่ไมอาจเป็นจริง

ไดโดยแนแท ไมเป็นขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (1.1) 

(2) การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายตอสุขภาพ รางกาย

หรอืจติใจ หรอือันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งนีต้ามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  

ปใจจุบัน พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใชเมื่อ

วันที่ 19 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นการคุมครองผูบริโภคจากสินคาและบริการที่เป็นอันตรายซึ่ง

เนื้อหาสําคัญคือการเพิ่มโทษผูฝุาฝนืขอบังคับใหรุนแรงมากขึ้น  

สาระสําคัญของกฎหมายฉบับใหมนี้ เนนการเพิ่มโทษกับผูประกอบธุรกิจ ผูผลิต   

ผูนําเขาสินคา และสมาคมหรือมูลนิธิ  ที่กระทําผิดขอบังคับซึ่งกฎหมายฉบับเกาเมื่อปี 2522            

ซึ่งกําหนดโทษต่ําเกินไปจนอาจทําใหผูฝุาฝืนไมเกรงกลัว เชน หากฝุาฝืนมาตรา 36 แหง พ.ร.บ.

คุมครองผูบริโภค วาดวยการสั่งหามจําหนายสินคาเป็นการช่ัวคราว จะมีโทษตามมาตรา 56 คือ

จําคุกไมเกิน 5 ปี หรือปรับไมเกิน 5แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จากเดิมที่มีโทษเพียงจ าคุกไม่เกิน 

6 เดือน ปรับไม่เกิน 5หมื่นบาท หรือทั้งจ าและปรับ  แตถาผูประกอบธุรกิจนั้น เป็นผูผลิตเพื่อขาย 

หรือเป็นผูสั่ง หรือนําเขามาในราชอาณาจักร จะเพิ่มโทษเป็นจําคุกไมเกิน 10 ปี หรือ ปรับไมเกิน    

1 ลานบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากบทลงโทษของผูประกอบธุรกิจแลว สมาคมและมูลนิธิ ที่ดําเนินการฟูองแทน

ผูบริโภค ก็ถูกตรวจสอบเชนกัน โดยในมาตรา 42 กําหนดวา หากสมาคมหรือมูลนิธิ ไมทําตาม

ระเบียบของคณะกรรมการคุมครองผูบริ โภค หรือ มีพฤติกรรมการฟูองรองไมสุจริต              

อาจถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรา 40 สงผลใหไมสามารถฟูองคดีอื่นได และหากพบวามีผูใด    

อยูเบื้องหลังการฟูองรองโดยไมสุจริต เพื่อกลั่นแกลงผูประกอบธุรกิจใหไดรับความเสียหาย      

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ปี หรอืปรับไมเกิน 3 แสนบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ  
 

ทั้งนี ้การรองทุกขแสําหรับผูบริโภค สามารถรองเรียนไดที่สํานักคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค สายดวน 1166 หรอืผานเว็บไซตแ http://www.ocpb.go.th/main.php?filename=index 

สําหรับการรองเรียนเรื่องราคาสินคา สามารถแจงไดที่ "ศูนยแรับเรื่องรองเรียนราคา

สินคา" กรมการคาภายใน สายดวน 1569 ไดตลอด 24 ช่ัวโมง หรือ โทร 0-25475357,              

0-2507 5512 โทรสาร 0-2547 5356  หรือ ตูปณ. 156 ปณจ.นนทบุรี 11000  E-mail : COMPRO 

@dit.go.th  Website : http://www.dit.go.th ในสวนภูมิภาคแจงไดที่สํานักงานการคาภายในจังหวัด

และสํานักงานพาณิชยแจังหวัดทั่วประเทศ 
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3.5 พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

พ.ศ.2551 

สาระสําคัญ 

สินค้า หมายความวา สังหาริมทรัพยแทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขายรวมทั้งผลิตผล

ทางการเกษตรและกระแสไฟฟูา 

ความเสียหาย หมายความวา เสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือ

ทรัพยแสิน ความเสียหายตอจิตใจ เชน ความเจ็บปวด ทุกขแทรมาน ความอับอาย เป็นตน ไมวาเกิด

จากความจงใจหรอืประมาทเลินเลอ 

สินค้าที่ ไม่ปลอดภัย หมายความวา สินคาที่กอให เกิดหรืออาจกอให เกิด              

ความเสียหายขึ้นไดไมวาจะเป็นเพราะเหตุความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบหรือไมได

กําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตอืน หรอืกําหนดไวไมถูกตอง 

ผูประกอบการที่จะตองรับผิด ไดแก ผูผลิต ผูวาจางใหผลิต ผูนําเขา ผูขายสินคาที่   

ไมสามารถระบุผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรอืผูนําเขาได 

ความรับผดิ ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบตอผูเสียหายในความเสียหาย

ที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยและสินคานั้นไดมีการขายใหผูบริโภคแลวไมวาความเสียหายนั้นจะ

เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม 

บทลงโทษ ผูบริโภคที่เป็นผูเสียหายหรือคณะกรรมการผูบริโภคตามกฎหมายคุมครอง

ผูบริโภคมีอํานาจฟูองคดีเรียกคาเสียหายภายใน 3 ปีนับแตผูเสียหายและรูถึงความเสียหายและ

รูตัวผูประกอบการที่ตองรับผิด 
  

3.6 พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

สาระสําคัญ 

ลิขสิทธิ์ หมายความวา สิทธิแตผูเดียวในการกระทําใดๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได

สรางสรรคแขึน้    

งานที่ไดรับความคุมครอง มีดังนี้ 

(1) งานวรรณกรรม ไดแก งานที่พิมพแขึ้นทุกชนิด รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรแ เชน 

หนังสือ สิ่งพิมพแ เป็นตน คุมครองตลอดชีวิตของผูสรางสรรคแ และนับตอไปอีก 50 ปี นับแต             

ผูสรางสรรคแตาย 

(2) งานนาฏกรรม ไดแก การรํา การเตน หรือการแสดง คุมครองตลอดชีวิตของ      

ผูสรางสรรคแ และอีก 50 ปี นับแตผูสรางสรรคแตาย 
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(3) งานศิลปกรรม ไดแก งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพแ สถาปใตยกรรม 

ภาพถาย ภาพประกอบงานศลิปประยุกตแ คุมครองตลอดชีวิตและอีก 50 ปี นับแตผูสรางสรรคแตาย 

ยกเวนงานศลิปประยุกตแคุมครอง 25 ปี 

(4) งานดนตรีกรรม ไดแก เพลง หนังสือเพลง โนตเพลง คุมครองตลอดชีวิตของ      

ผูสรางสรรคแและอีก 50 ปีนับแตผูสรางสรรคแตาย 

(5) งานโสตทัศนะวัสดุ ไดแก งานบันทึกภาพลงในวัสดุนํามาเลนซ้ําไดอีก เชน VDO, 

DVD, Laser Disc คุมครอง 50 ปีนับแตไดสรางสรรคแงานขึ้น 

(6) งานภาพยนตรแ ไดแก ภาพยนตรแทุกชนิด คุมครอง 50 ปีนับแตสรางสรรคแงานขึน้ 

(7) สิ่งบันทึกเสียง ไดแก เทปบันทึกเสียง C.D. บันทึกเพลง คุมครอง 50 ปีนับแต

สรางสรรคแงานขึ้น 

(8) งานแพรเสียงแพรภาพ ไดแก วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนแ เคเบิลทีวี คุมครอง    

50 ปีนับแตสรางสรรคแงานขึ้น 

 การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ เมื่อสรางสรรคแงานขึ้นจะไดลิขสิทธิ์ทันทีไมตองไปขึ้นทะเบียน 

หรอืจะไปแจงจดทะเบียนไวก็ได 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ เจาของลิขสิทธิ์มีสทิธิแตผูเดียวในการกระทําตอไปนี้ 

(1) ทําซ้ําหรอืดัดแปลง 

(2) เผยแพรตอสาธารณะชน 

(3) ใหเชาหรอืสําเนางาน 

(4) ยกลิขสิทธิ์ใหผูอื่น 

(5) อนุญาตใหผูอื่นทํา ขอ 1-3 

บทลงโทษ ผูละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกลงโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน 4 ปี หรือ ปรับสูงสุด     

ไมเกิน 4 แสนบาท หรอื ทั้งจําทั้งปรับ และโทษทางแพงจะถูกฟูองเรียกคาเสียหาย 
 

3.7 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 

สาระสําคัญ 

สิทธิบัตร หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐแ หรือ     

การออกแบบผลิตภัณฑแที่เป็นการประดิษฐแขึ้นใหม มีอายุคุมครอง 20 ปี 

การประดิษฐแที่ไดรับความคุมครอง ไดแก 

(1) เป็นงานประดิษฐแขึน้ใหม ไดแก การประดิษฐแที่ไมเป็นงานที่ปรากฏอยูแลว 

(2)  เป็นงานประดิษฐแที่มีขัน้ตอนการประดิษฐแสูงขึน้ 

(3) เป็นงานประดิษฐแที่สามารถประยุกตแทางอุตสาหกรรมได 
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การไดมาซึ่งสิทธิบัตร ตองยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรตอ กรมทรัพยแสินทางปใญญา 

ผูไดรับสิทธิบัตรมีสทิธิ ดังนี้ 

(1)  มีสทิธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักร 

(2)  มีสทิธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑแ 

(3) อนุญาตใหผูอื่นใชสทิธิของตน 

บทลงโทษ ผูละเมิดสิทธิบัตร ตองโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน 2 ปี หรือ ปรับสูงสุดไมเกิน 

4 แสนบาท หรอื ทั้งจําทั้งปรับ โทษทางแพงจะถูกฟูองเรียกคาเสียหาย 
  

3.8 พระราชบัญญัตเิครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 

สาระสําคัญ 

เครื่องหมายการค้า หมายความวา เครื่องหมายที่ใชกับสินคา ซึ่งทําใหผูซื้อรูวา

สินคานั้นแตกตางจากสินคาที่ ใช เครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น เครื่องหมายการคามี          

อายุคุมครอง 10 ปี 

ลักษณะของเครื่องหมายการคาที่จะขอจดทะเบียนได ตองมีลักษณะ ดังนี้ 

(1)  มีลักษณะบงเฉพาะ อาจเป็น ชื่อ คํา ขอความ ภาพ ลายมอื สี 

(2) ไมมีลักษณะตองหาม เชน คลายตราแผนดิน ประปรมาภิไธย ภาพลามก ฯลฯ 

(3)  ไมคลายกับเครื่องหมายของผูอื่นที่จดทะเบียนไวแลว 

ผูขอเครื่องหมายการคาตองยื่นจดทะเบียนขอเครื่องหมายการคาตอกรมทรัพยแสิน 

ทางปใญญาและขอตออายุทุก 10 ปี 

บทลงโทษ ผูละเมิดลอกเลียนหรือปลอมเครื่องหมายการคา มีความผิดอาญาโทษ

สูงสุดจําคุกไมเกิน 4 ปี หรือ ปรับไมเกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โทษทางแพงจะถูกฟูอง

เรียกคาเสียหาย 
 

3.9 พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ผูประกอบการที่มีลูกจางหรือพนักงานตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.

คุมครองแรงงานมิฉะนั้นจะมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพง 

สัญญาจ้าง สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวของกับการทํางาน 

ระเบียบหรือคําสั่งถาเอาเปรียบลูกจางเกินควรศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญามีผลใชบังคับเพียงเทาที่

เป็นธรรมและสมควรแกกรณี 

การเลิกสัญญาจางใหปฏิบัติ ดังนี ้

(1)  ถาสัญญาจางกําหนดระยะเวลาจางไวแนนอน นายจางไมตองบอกเลิกจาง 

สัญญาจะสิน้สุดลงตามกําหนดในสัญญา 
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(2)  ถาสัญญาจางไมมีกําหนดเวลาจางไว นายจางตองบอกเลิกจางลวงหนาเป็น

หนังสือกอนอยางนอย 3 เดือน ถาตองการใหออกทันทีตองจายคาจางลวงหนา 1 เดือน 

(3)  ถานายจางบอกเลิกจาง นายจางตองจายคาชดเชยตามกฎหมายกําหนดหาก

ลูกจางมิไดทําความผิด 
 

การเรียกเงินประกันการท างาน หามนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางาน

หรือเงินประกันความเสียหาย หรือค้ําประกันดวยบุคคล เวนแตสภาพของงานที่ลูกจางทํานั้นตอง

รับผดิชอบเกี่ยวกับเงิน หรอืทรัพยแสินของนายจาง 

เวลาท างาน  ปกติวันหนึ่งไมเกิน 8 ช่ัวโมง สัปดาหแหนึ่งไมเกิน 48 ช่ัวโมง ช่ัวโมง

ทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดเมื่อรวมกันแลวสัปดาหแหนึ่งตองไมเกิน 36 ช่ัวโมง 

วันหยุดของลูกจ้าง สัปดาหแหนึ่งไมนอยกวา 1 วัน วันหยุดตามประเพณี ปีหนึ่ง      

ไม   นอยกวา 13 วัน วันหยุดพักผอนไมนอยกวาปีละ 6 วัน 

วันลาหยุดของลูกจ้าง ลาปุวยปีหนึ่งไมเกิน 30 วัน ลากิจ ทําหมันตามแพทยแกําหนด      

ลาเพื่อกิจธุระจําเป็น นายจางเป็นผูกําหนด ลาเพื่อคลอดบุตรไมเกิน 45 วัน โดยไดรับคาจาง       

ลาเพื่อรับราชการทหารปีหนึ่งไมเกิน 60 วัน 

การใช้แรงงานเด็ก หามจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ปี เป็นลูกจาง ถาจางเด็กอายุ       

15-18 ปี เป็นลูกจางตองแจงตอพนักงานตรวจแรงงาน 

การจ่ายค่าล่วงเวลา ใหจายในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจาง       

ตอช่ัวโมง 

การจ่ายค่าท างานในวันหยุด 

- สําหรับลูกจางที่มสีิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายเพิ่มอีก 1 เทาของอัตราคาจาง 

- สําหรับลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดใหจายไมนอยกวา 2 เทาของอัตรา

คาจาง 

การจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุด ใหจายในอัตราไมนอยกวา 3 เทาของอัตราคาจาง

ตอช่ัวโมงตามจํานวนที่ทํา 

การหักค่าจ้างในการท างาน หามนายจางหักคาจางในการทํางาน ยกเวน 5 ประการ 

คือ (1) หักเพื่อชําระภาษี (2) หักเพื่อบํารุงสหภาพแรงงาน (3) หักเพื่อชําระหนี้สหกรณแหรือเพื่อ

นําไปทําสวัสดิการ (4) หักเพื่อเงินประกันหรือชําระคาเสียหายแกนายจาง (5) หักเพื่อเป็นเงินสะสม

เขากองทุนเลีย้งชีพ 

การจัดท าเอกสารการจ้าง กฎหมายกําหนดใหทํา 3 ประเภท คือ (1) ขอบังคับ

เกี่ยวกับการทํางาน (2) ทะเบียนลูกจาง (3) เอกสารการจายคาจาง 
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การจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง เมื่อเลิกจางตองจายคาชดเชยตามอัตรา ดังนี้ ซึ่งเป็น

เงนินอกเหนอืจากเงินประเภทอื่นที่นายจางตองจายตามกฎหมาย 

อายุการทํางานติดตอกัน อัตราจายคาชดเชย 

120 วัน - ไมครบ 1 ปี 30 วัน 

1  ปี – ไมครบ 3 ปี 90 วัน 

3 ปี – ไมครบ 6 ปี 180 วัน 

6 ปี – ไมครบ 10 ปี 240 วัน 

10 ปีขึ้นไป 300 วัน 

ถาเลิกจางเพราะลูกจางทําผิดไมตองจายคาชดเชย 
 

บทลงโทษ ผูกระทําผิดกฎหมายแรงงานโทษสูงสุดจําคุกไมเกิน 1 ปี หรือ ปรับไมเกิน 

2 แสนบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ แลวแตกรณีทําผิด โทษทางแพงจะถูกฟูองเรียกคาเสียหาย 
 

 3.10 ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 

สาระสําคัญ  

ประมวลรัษฎากร เป็นกฎหมายภาษีอากร กําหนดใหผูประกอบการทุกคน            

ตองเสียภาษีอากร ภาษีที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร มีดังนี้ 

(1) ภาษีบุคคลธรรมดา สําหรับธุรกิจที่เป็นรานคาเจาของคนเดียว หรือ หางหุนสวน

สามัญ อัตราภาษี เก็บจากเงนิไดสุทธิ รอยละ 5,10,15,20 หรอื 30 ถาเงนิไดสุทธิสูงก็เก็บในอัตราสูง 

(2)  ภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับธุรกิจที่ เป็นหางหุนสวนนิติบุคคลและบริษัท     

อัตราภาษีรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

(3) ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับธุรกิจที่มีรายไดเกิน 1,800,000 บาท ตอปีโดยผูประกอบการ

เรียกเก็บจากผูซือ้แลวนําสงสรรพากร อัตราภาษีรอยละ 7 และรอยละ 0 

(4)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับธุรกิจบางประเภท เชน ธนาคาร ซื้อขายอสังหาริมทรัพยแ 

ประกันชีวติ รับจํานํา เป็นตน อัตราภาษี ตั้งแต รอยละ 0.1-3.0 ของรายรับแลวแตประเภทธุรกิจ 

(5)  อากรแสตมป สําหรับปิดลงบนตราสารตางๆ เชน สัญญา ใบรับ ตั๋วเงิน            

ใบมอบอํานาจ เป็นตน อัตราอากรแสตมป มีตั้งแต 1 บาทขึ้นไป ถามูลคาในตราสารมากก็    

ปิดอากรแสตมปในอัตราภาษีสูงขึ้น ตราสารบางชนิดกําหนดใหปิดแสตมปในอัตราที่แนนอน  

ไมขึน้อยูกับจํานวนเงินในตราสาร 
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3.11   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี 

 3.11.1  ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหนวยภาษี   

ที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดขึ้นตามเกณฑแที่กําหนด โดยปกติจัดเก็บ

เป็นรายปี รายไดที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผูมีรายไดมีหนาที่ตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดง

รายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สําหรับผูมีเงินไดบางกรณี

กฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สําหรับรายได ที่เกิดขึ้นจริงในชวงครึ่งปีแรก 

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาที่

หักภาษี ณ ที่จายจากเงนิไดที่จายบางสวน เพื่อใหมีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินไดเกิดขึ้นอีก  

                 ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก ผูที่มีเงินไดเกิดขึ้นระหวางปีที่     

ผานมาโดยมีสถานะ อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

(1) บุคคลธรรมดา 

(2) หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มใิชนติิบุคคล 

(3) ผูถึงแกความตายระหวางปีภาษี 

(4) กองมรดกที่ยังไมไดแบง 

(5) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็น

หางหุนสวนสามัญ หรอืคณะบุคคลที่มใิชนติิบุคคล 

ฐานภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ไดแก เงินไดสุทธิ ซึ่งมีที่มาจากเงินไดพึงประเมิน

หักดวยคาใชจายและคาลดหยอนภาษีในรอบปี และเงินไดพึงประเมินนั้นจะตองเป็นสิ่งที่ไดรับ

มาแลว ไมใชเป็นเพียงสิทธิเรียกรองที่จะไดรับในภายหนา 

                    "เงินได้พึงประเมิน" หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี ้

เงินไดที่กลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดถึงทรัพยแสิน หรือประโยชนแอยางอื่นที่ไดรับ ซึ่งอาจ      

คิดคํานวณไดเป็นเงิน เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภท

ตางๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ดวยประมวลรัษฎากรกําหนด

ความหมายของเงนิไดพึงประเมินไวดังตอไปนี้ 

                     (1) เงิน คือเงินตราไทยหรือเงินตราตางประเทศที่ไดรับและหากไดรับเป็น

เงินตราตางประเทศ ก็ตองคํานวณเป็นคาของเงินไทย โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของ

ธนาคารพาณชิยแ หรอือัตราอางองิประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศไว 

                  (2) ทรัพยแสินซึ่งอาจคํานวณเป็นเงินได เป็นทรัพยแสินตามความหมายใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ซึ่งอาจมีรูปรางหรือไมมีรูปรางก็ได แตตองเป็นสิ่งที่ไดรับ

และอาจคํานวณเป็นเงินได เชนการไดรับรถยนตแจากการชิงโชค เป็นตน 
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                    (3)  ประโยชนแอยางอื่นซึ่งอาจคิดคํานวณเป็นเงินได เชนการที่นายจางใหอยู

บานของนายจาง โดยไมตองเสียคาเชา เป็นตน มูลคาของการไดอยูบานของนายจางดังกลาว 

ถือเป็นเงินไดพึงประเมินอยางหนึ่ง 

   (4)  เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือที่ผูอื่นออกแทนให หรือกลาวงายๆ วาผูมี

เงินไดที่ไมตองเสียภาษีอากรยอมมีเงินเหลือมากกวาผูมีเงินไดที่ตองเสียภาษีอากรเอง แมวาจะ

ไดรับเงินไดมาเทากันก็ตาม ดังนัน้ภาษีที่ผูอื่นออกแทนใหนัน้ถือเป็นเงินไดพึงประเมินดวย 

    (5)  เครดิตภาษีตามกฎหมาย เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อขจัดหรือบรรเทา

ความซ้ําซอนของเงินปในผลในการจัดเก็บภาษี หรืออาจกลาวไดวาเงินปในผลซึ่งเป็นฐานภาษี  

เงินไดบุคคลธรรมดา เคยเป็นสวนหน่ึงของกําไรสุทธิซึ่งผานการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลมาแลว

หากทําการจัดเก็บในสวนของเงินไดบุคคลธรรมดาอีกมีผลทําใหเงินปในผลที่ตองเสียภาษี

ซ้ําซอนกันถึงสองครัง้นั่นเอง 
 

 ประเภทของเงนิได้พึงประเมิน 

                    เงินไดพึงประเมินมีอยู 8 ประเภท ไดแก 

          (1)  เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเป็นเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส 

เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจาง

ใหอยู โดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจางจายชําระหนี้ ใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระและ              

เงนิ ทรัพยแสิน หรอืประโยชนแใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน 

 (2)  เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให ไมวา

จะเป็นคาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา 

เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยแสิน หรือประโยชนแ

ใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหนั้นไมวาหนาที่ 

หรอืตําแหนงงาน หรอืงานที่รับทําใหนั้นจะเป็นการประจําหรอืช่ัวคราว 

 (3)  คาแหงกู฿ดวิลลแ คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินปี หรือเงินไดมีลักษณะ

เป็นเงนิรายปีอันไดมาจากพินัยกรรม นิตกิรรมอยางอื่น หรอืคําพิพากษาของศาล 

 (4)  เงนิไดที่เป็น 

   (ก)  ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ย

เงินกูยืมไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย

ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปิโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตาม

กฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ

ในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคา
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ต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนแหรือ

คาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกูยืม หรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมีหลักประกัน

หรอืไมก็ตาม 

(ข)  เงินปในผล เงินสวนแบงของกําไรหรือ ประโยชนแอื่นใดที่ไดจากบริษัทหรือ     

หางหุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย 

จัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปในผล 

หรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได

ปิโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว 

(ค)  เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเป็นหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวน      

นิตบิุคคล 

(ง)  เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวา

กําไรและเงินที่กันไวรวมกัน 

(จ)  เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือ 

เงนิที่กันไวรวมกัน 

(ฉ)  ผลประโยชนแที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือ

รับชวงกัน หรอืเลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงนิไดเกินกวาเงนิทุน 

(ช)  ผลประโยชนแที่ไดจากการโอนการเป็นหุนสวนหรือ โอนหุน หุนกู พันธบัตร 

หรือ ตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็น 

ผูออก ทั้งนี ้เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินไดเกินกวาที่ลงทุน 

   (5)  เงนิหรอืประโยชนแอยางอื่นที่ไดเนื่องจาก 

                      (ก) การใหเชาสินทรัพยแ 

   (ข)  การผดิสัญญาเชาซื้อทรัพยแสิน 

                        (ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยแสินที่ซื้อขายนั้น โดย  

ไมตองคืนเงนิหรือประโยชนแที่ไดรับไวแลว 

     (6)  เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม 

สถาปใตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดชนิดไว 

                       (7)  เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระ          

ในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ 

                       (8)  เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชยแ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง 

หรอืการอืน่นอกจากที่ระบุไวใน (1) ถึง (7) แลว 
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 เมื่อทราบถึงเงินไดพึงประเมินและประเภทของเงินไดแลว การที่จะนําเงินไดมาเสีย

ภาษีนัน้ จะพิจารณาจาก หลักแหลงเงินได และ หลักถิ่นที่อยู 

              หลักแหล่งรายได้ ในกรณีที่ผูมีเงินไดพึงประเมินในปีภาษีที่ลวงมาแลวไมวาอยูใน

ประเทศไทยหรือไมก็ตาม ถามีเงนิไดเนื่องจาก 

(1) มีหนาที่การงานหรอืกิจการในประเทศไทย หรอื 

(2) กิจการของนายจางในประเทศไทย หรอื  

(3) มีทรัพยแสินอยูในประเทศไทย 

ผูมีเงินไดดังกลาวกรณีใดกรณีหนึ่งมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามประมวล

รัษฎากร ไมวาเงินนั้นจะจายในหรือนอกประเทศก็ตาม เงินไดสวนนี้เรียกวาแหลงเงินไดใน

ประเทศไทย 
 

หลักถิ่นที่อยู่ ในกรณีที่ผูมีเงินไดพึงประเมินในปีภาษีที่ลวงมาแลวจะเสียภาษี

ตอเมื่อมีแหลงที่อยูในประเทศไทย กลาวคือ เป็นผูอยูในประเทศไทยช่ัวระยะเวลาหนึ่งหรือ

หลายระยะเวลารวมกันทั้งหมดในปีภาษีไมนอยกวา 180 วัน และมีเงนิไดเนื่องจาก 

(1) มีหนาที่การงานหรอืกิจการในตางประเทศ หรอื 

(2) มีทรัพยแสินในตางประเทศ 

(3) นําเงินไดนัน้เขามาในประเทศไทย 

เงินไดในสวนนี้เรียกวาเงินไดจากนอกประเทศ เมื่อนําเขามาในประเทศผูมีเงินได

ตองเสียภาษีเงนิไดตามประมวลรัษฎากร แตถาไมนําเงินไดเขาประเทศก็ไมตองเสียภาษี 

               - ปีภาษี หมายถึง ปีปฏิทิน คือเริ่มตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี 
               

 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงนิได้ 

               ผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีคือผูมีเงินได ไดแก บุคคลธรรมดาที่บรรลุ       

นิตภิาวะ กองมรดก หางหุนสวนสามัญ หรอืคณะบุคคลที่มใิชนติิบุคคล แลวแตกรณี 
                

 ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ไดแก ผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง 

(8)แหงประมวลรัษฎากร (มีเงินไดหลายประเภท) ในปีภาษี ไมวาจะมีภาษีตองเสียหรือไมก็ตาม 

ซึ่งไดแก บุคคลตอไปนี้ 

(1) ผูที่เป็นโสด มเีงินไดพึงประเมินเกินกวา 30,000 บาท 

(2) ผูที่มีคูสมรส มีเงินไดพึงประเมินไมวาฝุายเดียวหรือทั้งสองฝุายรวมกันเกิน    

60,000 บาท 

(3) กองมรดกของผูตายที่ยังมิไดแบง มีเงนิไดพึงประเมินเกิน 30,000 บาท 
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(4) หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล มีเงินไดพึงประเมินเกิน    

30,000 บาท 

  ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ไดแก ผูมเีงินไดจาก การจางแรงงาน ตามมาตรา 40(1)   

แหงประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว โดยเฉพาะผูที่เป็นขาราชการ ลูกจาง พนักงาน ในปีภาษี ไมวาจะ

มีภาษีตองเสียหรอืไมก็ตาม ซึ่งไดแกบุคคลตอไปนี้ 

(1) ผูที่เป็นโสด มีเงนิไดพึงประเมินเกิน 50,000 บาท 

(2) ผูที่มคีูสมรส มีเงนิพึงประเมินไมวาฝาุยเดียวหรอืสองฝาุยรวมกันเกิน 100,000 บาท 

ปใจจุบันกรมสรรพากรเริ่มใหบริการแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ภาษาอังกฤษ ทั้งการยื่นแบบผาน

อินเตอรแเน็ทหรือยื่นแบบ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทั้งนี้ เพื่ออํานวยประโยชนแใหแก         

ชาวตางประเทศที่ทํางานอยูในประเทศไทยและเตรียมความพรอมการบริการดานภาษีที่จะกาว         

สูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตอไป 

ทั้งนี้ ผูมีเงินไดจะตองยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต 1 มกราคมถึง 31 มีนาคม ตอ         

เจาพนักงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ธนาคารพาณิชยแไทย  และผานทางอินเตอรแเน็ตที่เว็บไซดแ

ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th 
                   

 3.11.2   ภาษีเงนิได้นิติบุคคล       

               ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก บริษัทหรือ หางหุนสวนนิติบุคคล     

ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยแ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ    

ที่ไมไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแดวย ดังนี้ 

                    บริษัทหรอืหางหุนสวนนิตบิุคคลที่มหีนาที่เสียภาษีเงนิไดนิตบิุคคล มีดังนี้ 

  (1)  บริษัทหรอืหางหุนสวนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย ไดแก 

  ก.  หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน 

                        ข.  หางหุนสวนจํากัด                      

                        ค.  บริษัท จํากัด 

                        ง.  บริษัทมหาชน จํากัด 

                    (2)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และ

ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมีแหลงเงินไดจากประเทศไทย 

                    (3)  กิจการซึ่งดําเนินการเป็นทางคา หรอืหากําไร โดย 

                        ก.  รัฐบาลตางประเทศ 

                       ข.  องคแการของรัฐบาลตางประเทศ 

                        ค.  นิตบิุคคลอื่นที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศ 
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                  (4)  กิจการรวมคา (Joint Venture) ไดแก กิจการที่ดําเนินการรวมกันเป็น        

ทางการคา หรอื หากําไร ระหวางบุคคลดังตอไปนีค้ือ 

                       ก.  บริษัทกับบริษัท 

                       ข.  บริษัทกับหางหุนสวนนิตบิุคคล 

                       ค.  หางหุนสวนนิตบิุคคลกับหางหุนสวนนิตบิุคคล 

                       ง.  บริษัทและหรอืหางหุนสวนนิตบิุคคลกับบุคคลธรรมดา 

                       จ.  บริษัทและหรอืหางหุนสวนนิตบิุคคลกับคณะบุคคลที่มใิชนติิบุคคล 

                       ฉ.  บริษัทและหรอืหางหุนสวนนิตบิุคคลกับหางหุนสวนสามัญ 

                       ช.  บริษัทและหรอืหางหุนสวนนิตบิุคคลกับนิตบิุคคลอื่น 

                  (5)  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือ

สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเป็นองคแการหรอืสถานสาธารณกุศล 

                   นิตบิุคคลอื่นๆ นอกจากที่กลาวในขางตน และเฉพาะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

เชน กระทรวง ทบวง กรม องคแการ ของรัฐบาลหรือสหกรณแ ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินได    

นิติบุคคล แตอยางใด อยางไรก็ตาม ยังมีนิติบุคคลอีกบางประเภทที่เขาลักษณะตองเสีย     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร แตไดรับการยกเวนตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ตางๆ ไดแก 

                        ก.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตาม

สัญญาวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล

ตางประเทศ  

                        ข.   บริษัทจํ ากัดที่ ไดรับการยกเวนภาษี เงินไดตามกฎหมายวาดวย           

การสงเสริมการลงทุน  

                        ค.  บริษัทจํากัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเชนเดียวกับบริษัทจํากัดซึ่งตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติภาษีเงนิไดปิโตรเลียม 

                         ง.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่อยูในประเทศที่มีอนุสัญญาวาดวย

การเวน การเก็บภาษีซอนกับประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กําหนดในอนุสัญญา 
                   

 ฐานภาษีของภาษีเงนิได้นติิบุคคล 

                   ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานวณจากเงินไดที่ใชเป็นหลักฐานในการคํานวณภาษี  

คูณดวยอัตราภาษีที่กําหนด ดังนั้น เงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได      

นิตบิุคคลนั้น โดยทั่วไปไดแกกําไรสุทธิที่คํานวณตามเงื่อนไขที่กําหนด แตเพื่อความเป็นธรรมและ
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ไมใหเกิดชองวางในการจัดเก็บภาษีเงนิได จงึไดมกีารบัญญัติจัดเก็บภาษีเงนิไดนิติบุคคลจากเงินได

หรอืฐานภาษีที่แตกตางกัน ดังนี้ 

     (1) กําไรสุทธิ 

  (2) กําไรที่สงออกไปจากประเทศไทย 

 (3) รายรับกอนหักรายจาย 

  (4) เงินไดบางประเภท ไดแก เงนิไดตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) และ (6) 
                    

 อัตราภาษี (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาลในแตล่ะปี) 

                     ก.  ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล อัตราภาษีรอยละ 

30 (อัตราภาษีรอยละ15 และ 25 เป็นอัตราภาษีที่ใชกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SME)) 

 ข.  ภาษีจากเงนิกําไรที่จําหนายไปตางประเทศ อัตราภาษีรอยละ 10 

  ค.  ภาษีเงนิไดตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) และ (6) อัตราภาษีรอยละ 15 

 ง.  เงินปในผล เงินสวนแบงกําไร หรือประโยชนแที่ไดจากบริษัท หางหุนสวน   

นิตบิุคคล กองทุนรวม (มาตรา 40 (4) ข อัตราภาษีรอยละ 10 

 จ.  ภาษีจากรายไดกอนหักรายจายใดๆ ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบ

กิจการซึ่งมีรายไดอันมใิชรายจาไดตามมาตรา 65 ทวิ (13) อัตราภาษีรอยละ 10 
                    

 วิธีการเสียภาษีเงนิได้นติิบุคคล 

                    การเสียภาษีเงนิไดนิตบิุคคลของบริษัทหรอืหางหุนสวนนิตบิุคคล มีดังนี้ 

                    (1)  การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง โดยทั่วไปผูมีหนาที่เสียภาษี 

เงินไดนิติบุคคล จะตองคํานวณภาษี และยื่นและแสดงรายการตามกําหนดเวลาที่กฎหมาย

บัญญัติไว ซึ่งแตกตางกันไปตามประเภทของนิติบุคคลและวิธีการคํานวณเสียภาษี 

                    (2)  การเสียภาษีโดยถูกหักไว ณ ที่จายประมวลรัษฎากรไดบัญญัติใหผูจายเงิน

ไดใหแกบริษัทหรอืหางหุนสวนนิตบิุคคลในบางกรณีตองหักภาษี ณ ที่จายและนําสงรัฐบาลโดย

ภาษีที่หักไวนั้นใหถือเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินไดนิติ บุคคลเมื่อถึงกําหนดเวลายื่น   

แบบแสดงรายการตามปกติ 

                    (3)  การเสียภาษีโดยการตรวจสอบของเจาพนักงานประเมิน ในกรณีที่บริษัท

หรือ หางหุนสวนนิติบุคคลไดคํานวณและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลไวไมถูกตองครบถวน     

เจาพนักงานประเมินมีอํานาจเรียกตรวจสอบและประเมินเงินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ใหบริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใหถูกตอง  การประเมินของเจาพนักงานประเมินสามารถ
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ประเมินไดจากการตรวจสอบ และประเมินโดยไมไดทําการตรวจสอบนอกจากนี้ในกรณีจําเป็น

พนักงานอาจประเมนิภาษีกอนถึงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการก็ได 
  

 รอบระยะเวลาบัญชี 

                   ผูมีหนาที่เสียภาษีจากกําไรสุทธิ ตองคํานวณกําไรสุทธิจากรายไดจากกิจการ 

หรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี หักดวยรายจายตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน

มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตร ีซึ่งประมวลรัษฎากรไดกําหนดระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ ไวดังนี้ 

                    (1)  รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไป ตามบทบัญญัติมาตรา 65 แหงประมวล

รัษฎากร รอบระยะเวลาบัญชีสําหรับการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล จะตองเทากับ 12 เดือน 

โดยจะเริ่มตนและสิน้สุดลงเมื่อใดก็ได 

  (2)  รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งนอยกวา 12 เดือน  กรณีที่กฎหมายยอมให       

รอบระยะเวลาบัญชีนอยกวา 12 เดือนได มีเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้คือ 

                         ก.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม จะถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่ง

วันใดเป็นรอบระยะเวลาบัญชแีรกก็ได แตรอบระยะเวลาบัญชีตอไปตองเทากับ 12 เดือน 

                      ข. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอาจยื่นคํารองขอเปลี่ยนวันสุดทาย

ของรอบระยะเวลาบัญชีก็ไดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรจะเห็นสมควรและสั่งอนุญา ต           

ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนจะนอยกวา 12 เดือน 

                      ค. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เลิกกัน ใหถือเอาวันที่เจาพนักงาน

จดทะเบียนเลิกเป็นวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี 

                      ง. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน ใหถือวาบริษัทหรือ     

หางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเลิกกัน รอบระยะเวลาบัญชีที่ควบเขากันจึงเป็นไปตาม (ค) ซึ่งอาจ  

นอยกวา 12 เดือน ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการและยังชําระบัญชีไมเสร็จ หากมีกําไรสุทธิเกิดขึ้น 

จะตองนํามาเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแถือวาบริษัทยัง   

มีสภาพเป็นนิติบุคคลอยูตราบเทาที่ยังชําระบัญชไีมเสร็จสิน้ 

                   (3)  รอบระยะเวลาบัญชีมากกวา 12 เดือน รอบระยะเวลาบัญชีอาจขยายออกไป

มากกวา 12 เดือนก็ได ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกิจการ หากผูชําระบัญชี 

และผูจัดการ ไมสามารถยื่นรายการและเสียภาษีไดภายใน 150 วันนับแตวันสุดทายของ        

รอบระยะเวลาบัญชีแลว ถาไดยื่นคํารองตออธิบดีภายใน 30 วันนับแตวันที่เจาพนักงาน          

รับจดทะเบียนเลิก อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายรอบระยะ เวลาบัญชี     

ออกไปได ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีรอบนีอ้าจเกิน 12 เดือนก็ได 
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 การคํานวณภาษี 

                การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ บริษัทหรือหางหุนสวน        

นิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิและตองคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

และยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีปีละ 2 ครัง้ ดังนี้ 

                     ก.  การคํานวณเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ไดมีบัญญัติไวใน

มาตรา    67 ทวิ แหงประมวลรัษฎากรดังนี้ 

                         (1)  ในกรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล นอกจากที่กลาวใน (2) ให

จัดทําประมาณการกําไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได

กระทําหรือจะไดกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ แลวใหคํานวณและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล

จากจํานวนกึ่งหนึ่ง ของประมาณการกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชนีั้น 

                         (2)  ในกรณีบริษัทจดทะเบียนธนาคารพาณิชยแตามกฎหมายวาดวย        

การธนาคารพาณิชยแหรือ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพยแ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอรแ หรือ 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดใหคํานวณ

และชําระภาษีจากกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีตาม

เงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี 

                             • ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนี้ใหถือเป็นเครดิตใน

การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีคือ เอาไปหักออกจากภาษีที่ตองเสีย

จากกําไรสุทธิของทั้งรอบระยะเวลาบัญชีและในกรณีที่ภาษีที่เสียไวครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  

สูงกวาภาษีที่จะตองเสียทั้งรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลก็มีสิทธิขอคืน

ภาษีที่ชําระไวเกินได 

                             • กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก

หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายนอยกวา 12 เดือน ไมตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี

เงินไดนติิบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 

                      ข.  การคํานวณเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี   

การคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหคํานวณกําไรสุทธิตามเงื่อนไขที่

บัญญัติไวในประมวลรัษฎากร โดยนํากําไรสุทธิดังกลาวคูณดวยอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล    

จะไดภาษีเงนิไดนิตบิุคคลที่ตองชําระ ถาคํานวณกําไรสุทธิออกมาแลวปรากฏวา ไมมีกําไรสุทธิ 

หรอืขาดทุนสุทธิ บริษัทไมตองเสียภาษีเงนิไดนิตบิุคคล ถาการจัดทําบัญชีของบริษัทไดจัดทําขึ้น

ตามหลักบัญชโีดยไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร เมื่อจะคํานวณภาษีบริษัทจะตอง

ปรับปรุงกําไรสุทธิดังกลาวใหเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในประมวลรัษฎากรแลวจึงคํานวณ

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 
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                การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี 

               บริษัทหรอืหางหุนสวนนิตบิุคคลที่เสียภาษีเงนิไดจากกําไรสุทธิจะตองยื่นแบบแสดง

รายการและชําระภาษีดังนี้ 

               (1)   การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบจะตองยื่นแบบแสดงรายการพรอมชําระ

ภาษี  (ถามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดทายของครึ่งระยะเวลาบัญชี  

               (2)  การเสียภาษีเงนิไดจากกําไรสุทธิเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบัญชีจะตองยื่นแบบแสดง

รายการพรอมชําระภาษี(ถามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา

บัญชี 
 

               สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

               ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ 

                (1)  สํานักงานเขตทองที่ที่สํานักงานใหญตั้งอยู  

                (2)  ธนาคารพาณิชยแไทย และ สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร  

               ในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ 

               (1)  ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ที่สํานักงานใหญตั้งอยู ในกรณีสํานักงาน

สรรพากรอําเภอมไิดตัง้อยู ณ ที่วาการอําเภอใหยื่น ณ สํานักงานสรรพากรอําเภอ หรอื 

               (2)  สํานักงานสาขาของธนาคารพาณิชยแไทยในเขตอําเภอ หรือกิ่งอําเภอทองที่     

ที่สํานักงานใหญตั้งอยู 
 

         3.11.3   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                ผูมีหนาที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม คือ ผูประกอบการที่ขายสินคาหรือ

ใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคล

ธรรมดา คณะบุคคล หรือ หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หากมีรายรับ

จากการขายสินคาหรือใหบริการเกินกวา 1.8 ลานบาทตอปี มีหนาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเป็นผูประกอบการจดทะเบียน โดยคํานวณภาษีที่ตองเสียจากภาษีขาย    

หักดวยภาษีซื้อ 

                    ผูที่ไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ไดแก 

ก. ผูประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินคาหรือใหบริการไมเกิน 1.8 ลาน

บาทตอปี 

ข. ผูประกอบการที่ขายสินคาหรือใหบริการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตาม

กฎหมาย 
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ค. ผูประกอบการที่ ใหบริการจากตางประเทศ และไดมีการใชบริการนั้น           

ในราชอาณาจักร 

ง. ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรและเขามาประกอบกิจการขายสินคา

หรอืใหบริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ตองเป็นไปตามหลักเกณฑแ 

วิธีการและเงื่อนไข ที่กําหนดไวในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ

ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 43)ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536 

จ. ผูประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร 
 

                     วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   

ก. แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                          แบบคําขอที่ใชในการขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ไดแก แบบ ภ.พ.01    

ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครขอรับไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(เขต/อําเภอ) หรือสํานักงาน

สรรพากรพืน้ที่ สําหรับในจังหวัดอื่นขอรับไดที่สํานักงานสรรพากรพืน้ที่สาขา (อําเภอ) ทุกแหง 

                  ข.  เอกสารที่ตองใชในการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(1)  คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 01 จํานวน 3 ฉบับ 

(2) สําเนาทะเบียนบานหรือหลักฐานแสดงการอยูอาศัยจริง พรอม

ภาพถายสําเนาดังกลาว 

(3)  บัตรประจําตั วประชาชนและบัตรประจําตั วผู เสียภาษีอากร         

พรอมภาพถายบัตรดังกลาว 

(4) สัญญาเชาอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีเชา) หรือ

หนังสือยินยอมใหใชสถานประกอบการ และหลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์ เชน เป็นเจาบาน สัญญา

ซื้อขาย คําขอหมายเลขบาน ใบโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาเชาชวง พรอมสําเนาทะเบียนบาน       

อันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการและภาพถายเอกสารดังกลาว 

(5) หนังสือจัดตั้งหางหุนสวน พรอมภาพถายหนังสือดังกลาว (กรณีเป็น

หางหุนสวนสามัญหรอืคณะบุคคล) 

(6) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหางหุนสวน บริษัท พรอมวัตถุประสงคแ 

หนังสือบริคณหแสนธิและขอบังคับ และใบทะเบียนพาณิชยแพรอมภาพถายหนังสือดังกลาว    

(กรณีเป็นนิตบิุคคล) 

(7) บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผูจัดการ 

และสําเนาทะเบียนบาน พรอมภาพถายเอกสารดังกลาว 

(8) แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป และภาพถาย

สถานประกอบการจํานวน 2 ชุด 
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(9) กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นทําการแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจปิดอากร

แสตมป 10 บาท บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมภาพถาย

บัตรดังกลาว โดยผูรับมอบอํานาจตองมีอายุ 20 ปีขึ้นไป 

(10) กรณีผูประกอบการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามที่กําหนดใน     

มาตรา 81/3 แหงประมวลรัษฎากร และประสงคแจะจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ไดแก ผูประกอบการ

ที่ประกอบกิจการขายสินคาตามมาตรา 81 (1) (ก) ถึง (ฉ) หรือผูประกอบการที่มีรายรับไมเกิน 

1,800,000 บาทตอปีหรอืกิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใหยื่นแบบคําขอแจงใชสิทธิ์

เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01.1) พรอมกับการยื่น ภ.พ.01       

หรอื สามารถยื่นกอนการยื่น ภ.พ. 01 ไมเกิน 30 วัน 
 

                   กําหนดเวลาจดทะเบียน 

                    1.  ผูประกอบการตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อเริ่มประกอบ

กิจการขายสินคาหรือใหบริการ เวนแตกรณีที่ผูประกอบการมีแผนงานที่สามารถพิสูจนแไดวาได

เตรียมการเพื่อประกอบกิจการขายสินคาหรอืใหบริการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและมี

การดําเนินการเพื่อเตรียมประกอบกิจการอันเป็นเหตุใหตองมีการซื้อสินคาหรือรับบริการที่อยูใน

บังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เชน การกอสรางโรงงาน การสรางอาคารสํานักงานหรือการติดตั้ง

เครื่องจักรใหผูประกอบการมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไดภายในกําหนด 6 เดือน

กอนวันเริ่มประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการ 

                    2.  ผูประกอบการที่มีรายรับเกินกวา 1.8 ลานบาทตอปี ตองยื่นคําขอ         

จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มภายใน 30 วันนับแตวันที่มีมูลคาของฐานภาษี (รายรับ) เกินกวา     

1.8 ลานบาทตอปี 
             

 สถานที่จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม 

 การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการใหยื่นคําขอจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานที่ดังตอไปนี ้

 (1)  กรณีสถานประกอบการตัง้อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน

สรรพากรพืน้ที่ หรอื สํานักงานสรรพากรพืน้ที่สาขาในเขตทองที่ที่ สถานประกอบการตัง้อยู 

                   (2)  กรณีสถานประกอบการตั้ งอยูนอกเขตกรุ ง เทพมหานคร ใหยื่ น              

ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อําเภอ) ในเขตทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู และกรณี 

สถานประกอบการตัง้ในทองที่อําเภอหรอืกิ่งอําเภอตั้งใหมที่กรมสรรพากรมิไดจัดอัตรากําลังไว 

ใหยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อําเภอ) ที่เคยควบคุมพื้นที่เดิมของอําเภอหรือ        

กิ่งอําเภอตั้งใหมนัน้ 
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                    กรณีสถานประกอบการหลายแหง ใหยื่นคําขอจดทะเบียนที่สํานักงานสรรพากร

พื้นที่ หรือ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในทองที่ที่สถานประกอบการอันเป็นที่ตั้งของสํานักงาน

ใหญเพียงแหงเดียว 

                     (3)  กรณีสถานประกอบการที่อยูในความดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจ

ขนาดใหญใหยื่น ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ หรือจะยื่นผานสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 

หรอืสํานักงานสรรพากรพืน้ที่สาขาที่สถานประกอบการตัง้อยูก็ได 
                       

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                        เมื่อเจาพนักงานไดรับคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.01 พรอม

เอกสารที่เกี่ยวของครบถวน จะมีการออกใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ให ซึ่งจะมี   

ผลใหผูประกอบการเป็นผูประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย ตั้งแตวันที่ระบุไวในใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มเป็นตนไป 
 

                  หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม      

                     ก.  เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ และออกใบกํากับ

ภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 

                   ข.  จัดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งไดแก 

                             (1)   รายงานภาษีซือ้ 

                             (2)   รายงานภาษีขาย 

                             (3)   รายงานสินคาและวัตถุดิบ 

                    ค.  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30 
                     

 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม   

                     (1)  ผูมีหนาที่ยื่นแบบ 

                     ผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 10 (ปใจจุบัน 

อัตราภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเหลืออัตรารอยละ 7.0 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 440) พ.ศ. 

2548) หรอืผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 โดยคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม

จากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแตละเดือนภาษี ทั้งนี้ ไมวาผูประกอบการดังกลาวจะประกอบการ

ในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญ กองมรดก บริษัทหรือหางหุนสวน     

นิตบิุคคล องคแการของรัฐบาล หรอืนิตบิุคคลในรูปแบบใดก็ตาม 

                 (2)  แบบแสดงรายการที่ใช 

                        (1) แบบ ภ.พ.01 แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                        (2)  แบบ ภ.พ.02 แบบคําขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มรวมกัน 
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                        (3) แบบ ภ.พ.02.1 แบบคําขอยกเลิกการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม

รวมกัน 

                        (4) แบบ ภ.พ.04 แบบคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (5)  แบบ ภ.พ.08 แบบคําขอถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (6)  แบบ ภ.พ.09 แบบคําขอแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                     (7)   แบบ ภ.พ. 30 ใชสําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มโดย

คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแตละเดือนภาษี กรณีเดือนภาษีใดมีจํานวน

ภาษีซือ้มากกวาภาษีขาย ผูประกอบการจะไดรับคืนภาษี และสามารถใชแบบ ภ.พ. 30 นี้เป็นคําขอคืน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

                (8)  แบบ ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีปรับปรุง

ภาษีซือ้ที่เฉลี่ยตามสวน ของรายได 

                   (9)  แบบ ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีปรับปรุง

ภาษีซือ้ที่เฉลี่ยตามสวน ของการใชพื้นที่อาคาร 

               (10) แบบใบขนสินคาขาเขา ใชสําหรับผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มที่เป็น  

ผูนําเขา ไมวาจะเป็นผูประกอบการจดทะเบียนหรือไมก็ตาม ผูนําเขาตองชําระภาษีพรอมกับ

การชําระอากร     ขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

                     (11) แบบ ภ.พ.36 ใชสําหรับผูมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีดังตอไปนี้ 

                         (ก)  ผูจายเงินที่จายคาซือ้สินคาหรอืคาบริการใหแก 

                                    -  ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร ซึ่งไดเขามาประกอบ

กิจการขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และไมไดจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มเป็นการช่ัวคราว หรอื 

                                   -  ผูประกอบการที่ไดใหบริการในตางประเทศและไดมีการใช

บริการนัน้ในราชอาณาจักร 

                              (ข)  ผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

ไปแลวในอัตรารอยละ 0 ไดแก การรับโอนสินคาหรือรับโอนสิทธิในบริการ ที่ไดมีการขายหรือ

ใหบริการกับองคแการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต 

สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล ทั้งนี้เฉพาะการขายสินค าหรือการใหบริการที่เป็นไป       

ตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

                             (ค)  ผูทอดตลาดซึ่งขายทรัพยแสินของผูประกอบการจดทะเบียน 
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                  ใบกํากับภาษี 

                ใบกํากับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสําคัญ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มจะตองจัดทําและออกใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินคา

หรือใหบริการ เพื่อแสดงมูลคาของสินคาหรือบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม ที่ผูประกอบการ  

จดทะเบียนเรียกเก็บหรอืพึงเรียกเก็บจากผูซือ้สินคา หรอืรับบริการในแตละครั้ง 

                     - กรณีการขายสินคา ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่ตองออกใบกํากับ

ภาษีพรอมทั้งสงมอบใหแกผูซือ้ในในทันทีที่มกีารสงมอบสินคาใหกับผูซือ้ 

                      - กรณีการใหบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่ตองออกใบกํากับ

ภาษีพรอมทั้งสงมอบใหแกผูรับบริการในทันทีที่ไดรับชําระราคาคาบริการ 
 

                    ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีอยางนอย 2 ฉบับ ดังนี้ 

           - ตนฉบับ ผูประกอบการตองสงมอบใหกับผูซือ้สินคาหรอืผูรับบริการ 

       - สําเนา ผูประกอบการตองเก็บรักษาไวเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ       

ลงรายงานภาษีเป็นเวลาไมนอยกวา 5 ปีนับแตวันที่ทํารายงาน 
 

                สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผูซื้อสินคาหรือรับบริการตองเรียก

ใบกํากับภาษีจากผูประกอบการจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นผูขายสินคาหรือใหบริการเพื่อใชเป็น

หลักฐานในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และหากผลการคํานวณภาษีปรากฏวา ภาษีซื้อมากกวา

ภาษีขาย ถือเป็นเครดิตภาษี ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มในเดือน

ภาษีถัดจากเดือนภาษีที่คํานวณภาษีนั้น และหากในเดือนภาษีที่นําเครดิตภาษีไปชําระยังมี

เครดิตภาษีคงเหลอือยูอีกก็มีสทิธินําไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนภาษีถัดไปได 

 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียน ไมใชสิทธินําเครดิตภาษีที่เหลืออยูไปชําระ

ภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนถัดไป ก็มีสิทธิขอคืนภายใน 3 ปี นับแตวันพนกําหนดเวลายื่นแบบแสดง

รายการภาษีสําหรับเดือนภาษีนัน้ 
 

                     ประเภทของใบกํากับภาษี 

                     ก.  ใบกํากับภาษี 

                          (1)  ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป 

                          (2)  ใบกํากับภาษีอยางยอ 

                     ข.  เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกํากับภาษี 

                         (1)  ใบเพิ่มหนี้ 

                         (2)  ใบลดหนี้ 

                         (3)  ใบเสร็จรับเงนิที่สวนราชการออกใหในการขายทอดตลาด 
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                     ค. ใบเสร็จรับเงนิของกรมสรรพากร กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิต เฉพาะ

สวนที่เป็นภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

           3.11.4  ภาษีป้าย  

                    ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ไดแก ปูายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการ

ประกอบการคา หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ 

ดวยอักษร ภาพ หรอืเครื่องหมาย ที่เขียนแกะสลัก จารึก หรอืทําใหปรากฏดวยวิธีใดๆ 
                     

 ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี 

                    (1) ปูายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณา

มหรสพ 

                    (2)  ปูายที่แสดงไวที่สนิคาหรอืที่สิ่งหุมหอหรอืบรรจุสินคา 

                    (3)  ปูายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึน้เป็นครั้งคราว 

                    (4)  ปูายที่แสดงไวที่คนหรือสัตวแ 

                    (5)  ปูายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น

หรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได และแตละปูายมีพื้นที่ไมเกิน 3 ตารางเมตร  

ที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึงปูายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณชิยแ 

                    (6)  ปูายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

                    (7)  ปูายขององคแการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคแการของ

รัฐบาลหรอืตามกฎหมายวาดวยการนัน้ ๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ 

                    (8)  ปูายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร

สงเคราะหแ ธนาคารเพื่อการสหกรณแ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

                    (9)  ปูายของโรงเรียนเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว ณ อาคาร

หรอืบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรอืสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนั้น 

 (10)  ปูายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 

                   (11) ปูายของวัดหรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแแกการศาสนา หรือการกุศล

สาธารณะโดยเฉพาะ 

                   (12)  ปูายของสมาคมหรอืมูลนิธิ 

                   (13) ปูายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ปใจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 

2 (พ.ศ.2535) ใหเจาของปูายไมตองเสียภาษีปูาย สําหรับ 
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                         (ก)  ปูายที่ตดิตั้งหรอืแสดงไวที่รถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแ รถบดถนน 

หรอืรถแทรกเตอรแ ตามกฎหมายวาดวยรถยนตแ 

                         (ข)  ปูายที่ตดิตั้งหรอืแสดงไวที่ลอเลื่อน ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน 

                         (ค)  ปูายที่ตดิตั้งหรอืแสดงไวที่ยานพาหนะนอกเหนอืจาก (ก) และ (ข) โดย

มีพื้นที่ไมเกินหารอยตารางเซนติเมตร 
 

                   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจาของปูาย แตในกรณีที่ปรากฏแกพนักงาน

เจาหนาที่วา ไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย (ภ.ป.1) สําหรับปูายใด เมื่อพนักงาน

เจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปูายนั้นไดใหถือวาผูครอบครองปูายนั้นเป็นผูมีหนาที่เสียภาษีปูาย 

ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปูายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่

ปูายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเป็นผูมีหนาที่เสียภาษีปูายตามลําดับและใหพนักงานเจาหนาที่แจง

การประเมนิภาษีเป็นหนังสอืไปยังบุคคลดังกลาว 
 

 กําหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ 

                   ใหเจาของปูายซึ่งจะตองเสียภาษีปูาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายตามแบบ

และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดภายในเดือนมีนาคมของปีใหเจาของปูายมีหนาที่เสีย

ภาษีปูายโดยเสียเป็นรายปี ยกเวนปูายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกใหเสียภาษีปูายตั้งแต     

วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึง วันสิ้นปี และใหคิดภาษีปูายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี 

โดยเริ่มเสียภาษีปูายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปูายจนถึงงวดสุดทายของปี ทั้งนี้เป็นไปตามอัตรา        

ที่กําหนดในกฎกระทรวง ปูายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยแของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกินสอง

ตารางเมตรตองมีชื่อและที่อยูของเจาของปูาย เป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของ

ปูายและใหขอความดังกลาวไดรับยกเวนภาษีปูาย ตามหลักเกณฑแที่กําหนดในกฎกระทรวง 

              ในกรณีที่เจาของปูายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทน หรือผูแทนในประเทศ     

มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายแทนเจาของปูาย ถาเจาของปูายตาย เป็นผูไมอยูเป็น   

คนสาบสูญ เป็นคนไรความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไรความสามารถใหผูจัดการมรดก       

ผูครอบครองทรัพยแมรดกไมวาจะเป็นทายาทหรือผูอื่น ผูจัดการทรัพยแสิน ผูอนุบาลหรือ         

ผูพิทักษแแลวแตกรณีมีหนาที่ปฏิบัติการแทนเจาของปูาย เจาของปูายผูใด 

                    (1) ติดตั้งหรือแสดงปูายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคมใหเสียเป็น    

รายงวด 

                  (2) ติดตั้งหรือแสดงปูายใหมแทนปูายเดิม และมีพื้นที่ ขอความ ภาพและ

เครื่องหมายอยางเดียวกับปูายเดิมที่ไดเสียภาษีปูายแลว ปูายชํารุดไมตองชําระเฉพาะปีที่ติดตัง้ 
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                     (3) เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปูาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนใน

ปูายที่ไดเสียภาษีปูายแลวอันเป็นเหตุใหตองเสียภาษีปูายเพิ่ม ปูายที่เพิ่มขอความชําระตาม

ประเภทปูายเฉพาะสวนที่เพิ่มปูายที่ลดขนาดไมตองคืนเงนิภาษีในสวนที่ลด ถาเปลี่ยนขนาดตอง

ชําระใหม ใหเจาของปูายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายตอพนักงาน

เจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ติดตั้งหรือแสดงปูาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลง แกไ ข

ขอความ ภาพ หรอืเครื่องหมายปูายเดิมแลวแตกรณี 
      

 ฐานภาษีและอัตราภาษี 

                      ฐานภาษีและอัตรา คือเนื้อที่ของปูายและประเภทของปูายรวมกัน ถาเป็นปูายที่มี

ขอบเขตกําหนดได การคํานวณพื้นที่ปูายใหเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาวที่สุดเป็นขอบเขต

ของปูาย ถาเป็นปูายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได ใหถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุด

เป็นขอบเขตสําหรับกําหนดสวนที่กวางที่สุดและยาวที่สุด แลวคํานวณเป็นตารางเซนติเมตร      

เศษของ 500 ตารางเซนติเมตร ถาเกินครึ่ง ใหนับเป็น 500 ตารางเซนติเมตร ถาต่ํากวาปใดทิ้ง  

ประกอบกับประเภทของปูาย คํานวณเป็น คาภาษีปูายที่ตองชําระ โดยกําหนดอัตราภาษีปูายดังนี้ 

         (1)  ปูายที่มอีักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 

         (2)  ปูายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือ

เครื่องหมายอืน่ใหคิดอัตรา 20 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 

         (3)  ปูายดังตอไปนี ้ใหคิดอัตรา 40 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 

               (ก)  ปูายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรอืเครื่องหมายใด หรอืไม 

               (ข)  ปูายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษร

ตางประเทศ 

         (4)  ปูายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปูาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมาย

บางสวนในปูาย ที่ไดเสียภาษีแลวอันเป็นเหตุใหตองเสียภาษีปูายเพิ่มขึ้น ใหคิดอัตราตาม (1) (2) 

หรอื (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึน้ 

         (5)  ปูายทุกประเภทเมื่อคํานวณพื้นที่ของปูายแลว ถามีอัตราที่ตองเสียภาษี  

ต่ํากวาปูายละ 200 บาท ใหเสียภาษีปูายละ 200 บาท 
                    

 ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 

                   ใหผูมหีนาที่เสียภาษีปูายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีปูาย (ภ.ป.1) ได

ที่สํานักงานเขตโดยไมคิดมูลคา  กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเป็นจริงใหครบถวน  

ลงลายมือชื่อของตนพรอม วัน เดือน ปี สงคืนพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ปูายนั้นไดติดตั้ง

หรือแสดงไว ทั้งนี้จะนําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทางไปรษณียแ
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ลงทะเบียนก็ได ใหเจาของปูายหรือผูมหีนาที่เสียภาษีปูายหรือผูที่ไดรับมอบหมายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีปูายตอพนักงานเจาหนาที่ที่สํานักงานเขตที่ปูายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู สําหรับ

ปูายที่แสดงไวที่ยานพาหนะที่ตองเสียภาษี ใหยื่น ณ สํานักงานเขตซึ่ งการจดทะเบียน

ยานพาหนะไดกระทําในทองที่นัน้ 

 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบฯ 

                   กรณีปูายใหม ใหเจาของปูายยื่นแบบเสียภาษี พรอมสําเนาหลักฐานและ     

ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง ไดแก 

     -  ใบอนุญาตตดิตั้งปูาย, ใบเสร็จรับเงนิคาทําปูาย 

     -  สําเนาทะเบียนบาน 

    -  บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 

บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 

    -  กรณีเจาของปูายเป็นนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัท,ทะเบียนพาณชิยแและหลักฐานของสรรพากร เชน ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20 

     -  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากร

แสตมปตามกฎหมาย) 

     -  หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจาหนาที่ใหคําแนะนํา 

                     กรณีปูายเกา ใหเจาของปูายยื่นแบบเสียภาษีปูาย (ภ.ป.1) พรอมใบเสร็จรับเงิน

การเสียภาษีครั้งสุดทาย กรณีเจาของปูายเป็นนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัท พรอมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1 
 

                     การชําระภาษี 

                     ผูรับประเมินไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษี (ภ.ป.3) ใหชําระเงินภายใน   

15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยชําระภาษีไดที่สํานักงานเขตซึ่งปูายนั้นตั้งอยู หรือที่

กองการเงิน สํานักการคลัง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงชา) การชําระภาษีปูายจะ

กระทําโดยสงธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจายแกกรุงเทพมหานครก็ได โดยสง

ทางไปรษณียแลงทะเบียน และใหถือวาวันที่ไดทําการสงดังกลาวเป็นวันชําระภาษีปูาย 
 

การขอผ่อนชําระภาษี 

ถาภาษีปูายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปูาย

จะขอผอนชําระเป็นสามงวดงวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเป็นหนังสือใหพนักงาน

เจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษี และใหชําระงวดที่หนึ่งกอนครบกําหนดเวลา
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ชําระภาษี งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่หนึ่งและงวดที่สาม

ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง 
                      

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องเสียเงนิเพิ่ม ในกรณี ดังนี้ 

                  (1) ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 

10 ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปูาย เวนแตกรณีที่เจาของปูายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย

กอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของจํานวน

เงนิที่ตองเสียภาษีปูาย 

         (2)  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตอง     

เสียภาษีลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของภาษีปูายที่ประเมินเพิ่มเติมเวนแตกรณีที่   

เจาของปูายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปูายใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจง   

การประเมิน 

         (3)  ไมชําระภาษีปูายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของ

จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปูายเศษของเดือนใหนับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม (1) และ 

(2) มาคํานวณเป็นเงนิเพิ่ม 
                     

บทกําหนดโทษ 

                    -  ผู ใดรูอยู แลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเป็นเท็จ ใหถอยคําเท็จ         

ตอบคําถามดวยถอยคําอันเป็นเท็จ หรือ นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ

พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปูาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแตหาพันบาท

ถึง หาหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ                  

                   -   ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต          

หาพันบาท ถึงหาหมื่นบาท  

                    -  ผูใดไมปฏิบัติดังนี้ คือ ปูายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยแของบุคคลอื่น และมี

พื้นที่ เกินสองตารางเมตรตองมีชื่อและที่อยูเจาของปูายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวา

ดานลางของปูาย ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทํา

ความผดิ  

                 -  ผูใดไมแจงการรับโอนปูายคือใหผูรับโอนแจงการรับโอนเป็นหนังสือตอ

พนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วันนับแตวันรับโอน หรือไมแสดงการเสียภาษีปูาย (ใหผูมีหนาที่  

เสียภาษีปูายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปูายไว ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการคาหรือ

ประกอบกิจการ) ตองระวางโทษปรับตั้ งแตหนึ่ งพันบาทถึงหนึ่ งหมื่นบาทผู ใดขัดขวาง             

การปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ โดยไมใหเขาไปในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบ
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กิจการอื่นเพื่อหารายไดของผูมีหนาที่เสียภาษีปูาย หรือบริเวณที่ตอเนื่องกับสถานที่ดังกลาว หรือ

สถานที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีปูายในระหวางพระอาทิตยแขึ้นและพระอาทิตยแตก หรือใน

เวลาทําการเพื่อตรวจสอบวาผูมีหนาที่เสียภาษีปูายไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัติ  

หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสียภาษี

ปูายมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีปูายมาตรวจสอบ ภายในกําหนดเวลา

อันสมควรตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือ

ทั้งจํา ทั้งปรับ ในกรณีที่ผูกระทําความผดิซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติเป็นนิติบุคคล กรรมการ

ผูจัดการ ผูจัดการ หรอืผูแทนของนิตบิุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

เวนแตจะพิสูจนแไดวาตนมิไดรูเห็นหรอืยินยอมในการกระทําความผดิของนิตบิุคคลนั้น 

 

บทสรุป 

           กฎหมายที่เกี่ยวของกับการการดําเนินธุรกิจ หรือ จัดตั้งองคแกรธุรกิจไดกลาวไปแลวใน 

บทที่ 2 ในบทนีเ้ป็นกฎหมายที่ผูประกอบการควรทราบแบงออกเป็น 2 กลุมใหญๆ คือ (1)  กฎหมาย

ที่บัญญัติควบคุมการประกอบการทุกประเภทที่ควรทราบ ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยแ  ประมวลรัษฎากร  พ.ร.บ.รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย  

พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค (2)  กฎหมายที่บัญญัติควบคุมการประกอบการเฉพาะเรื่องที่ควรทราบ 

ไดแก  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยแ  พ.ร.บ.บัญชี พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ร.บ.เครื่องหมาย

การคา  พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน  พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธแ พ.ร.บ.ประกันสังคม  พ.ร.บ.ภาษีปูาย 

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทั้งนี้กฎหมายที่ผูประกอบการควรศึกษาใหเขาใจมากกวากฎหมาย 

อื่นๆ คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ โดยเฉพาะเรื่อง ซื้อขาย จางแรงงาน จางทําของ    

การค้ําประกัน และตั๋วเงิน รวมถึงการใชเช็ค สําหรับกฎหมายอื่น ควรใหความสําคัญ เรื่อง ลิขสิทธิ์  

สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา การคุมครองผูบริโภค การคุมครองแรงงาน  

            สําหรับกฎหมายประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร มีความสําคัญมากใน

การประกอบการคา อันไดแก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ไดแก บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ผูถึงแกความตาย

ระหวางปีภาษี กองมรดกที่ยังไมไดแบง โดยยื่นแบบแสดงรายการปกติปีละ 1 ครั้ง เงินไดของปีใด  

ก็ยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป ภาษีนิติบุคคล ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล

ไดแก บริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่

ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ กิจการซึ่งดําเนินการเป็นทางการคาหรือหากําไรโดยรัฐบาล

ตางประเทศ องคแการของรัฐบาลตางประเทศ หรือ นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

ตางประเทศ  กิจการรวมคา มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษี
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ที่เรียกเก็บจากผูบริโภคที่เป็นผูซื้อสินคาทั้งที่ผลิตในประเทศและตางประเทศหรือเป็นผูไดรับ

บริการคนสุดทาย  ผูประกอบการที่ไมใชผูบริโภคคนสุดทายจะจายภาษีซื้อ 7% ในตอนซื้อสินคา

และเรียกเก็บภาษีขาย 7% ในตอนขายสินคา ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม คือ ผูประกอบการที่ขาย

สินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคล

ธรรมดา คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หากมีรายรับจาก

การขายสินคาหรือใหบริการเกินกวา 1.8 ลานบาทตอปีมีหนาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเป็นผูประกอบการจดทะเบียน โดยคํานวณภาษีที่ตองเสียจากภาษีขายหักดวย

ภาษีซือ้ 

           สําหรับภาษีป้ายนั้น ปูายที่ตองเสียภาษีไดแกปูายที่แสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมาย ที่ใช

ในการประกอบการคาหรอืประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่น

เพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่

เขียน แกะสลัก จารึก หรอืทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น   

 โดยสรุป ผูประกอบการควรตองศึกษากฎหมายตางๆ ใหเขาใจโดยเฉพาะการปฏิบัติตาม

กฎหมายใหถูกตองจะทําใหธุรกิจไมตองประสบปใญหาในภายหลัง หรือ เกิดคดีความอันจะสงผลให

เกิดความเสียหายทั้งทรัพยแสิน เงนิทองและชื่อเสียงได 
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กจิกรรมท้ายบทที่ 3 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท    

1. ในการเป็นผูประกอบการ ทําไมจงึตองทราบกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. กฎหมายที่ผูประกอบการควรทราบมีกี่กลุม แตละกลุมมีอะไรบาง 

3. เอกเทศสัญญาคืออะไร มีกี่ลักษณะ อะไรบาง สัญญาซื้อขาย หมายถึงอะไร มีลักษณะ

อยางไร อะไรบาง 

4. สัญญาจางแรงงาน หมายถึงอะไร มีลักษณะอยางไร 

5. สัญญาจางทําของหมายถึงอะไร มีลักษณะอยางไร 

6. การค้ําประกันคืออะไร สิทธิของผูค้ําประกันมีอะไรบาง 

7. ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเงนิ และเช็คแตกตางกันอยางไรบาง 

8. เช็คมีกี่ประเภทอะไรบาง 

9. การสลักหลังคืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบาง 

10. เช็คขีดครอมและเช็คไมขดีครอมแตกตางกันอยางไร 

11. เช็คขีดครอมมีกี่ประเภทอะไรบาง 

12. ใหอธิบายอายุความในการฟูองแพงของคดีเช็ค 

13. ใหอธิบายความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใชเช็ค 

14. ใหบอกสิทธิของผูบริโภคที่สําคัญ ในกรณีที่ตองการรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคทําได

อยางไร 

15. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่  

ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 มีอะไรบาง 

16. งานที่ไดการคุมครองลิขสิทธิ์มีอะไรบาง มีอายุคุมครองแตละประเภทนานเทาไหร 

17. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 มีอะไรบาง 

18. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มีอะไรบาง 

19. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีอะไรบาง 

20. ใครมีหนาที่เสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา และตองเสียภายในกําหนดเวลาใด 

21. อธิบายเงนิไดพึงประเมินทั้ง 8 ประเภทวามีอะไรบาง 

22. ใครมีหนาที่เสียภาษีเงนิไดนติิบุคคล 

23. ฐานภาษีนติิบุคคลคํานวณจากอะไร 

24. รอบปีบัญชีหมายถึงอยางไร 

25. กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีนิตบิุคคลคือเมื่อไหร อยางไร 

26. ภาษีมูลคาเพิ่มคือ ภาษีอะไร ใครมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มบาง 
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27. อัตราภาษีมูลคาเพิ่มปใจจุบันเทาไหร 

28. ใบกํากับภาษี คืออะไร มีกี่ประเภท 

29. ปูายที่ตองเสียภาษีคือปูายแบบใด 

30. กําหนดระยะเวลาชําระภาษีปูายเป็นเมื่อไหร 

31. อธิบายการคํานวณฐานภาษีและอัตราภาษีปูาย 

32. บทกําหนดโทษของการไมทําตามกฎหมายภาษีปูายเป็นอยางไร 

 

ส่วนที่ 2 กรณศึีกษา  

1. ในกรณีตอไปนี ้ใครบางตองเสียภาษีบุคคลธรรมดา 

ก. นายกอบโกยเป็นลูกจางของบริษัทกอบกูตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  

ข. นายโออิชิอยูประเทศญี่ปุุนมาเปิดกิจการเป็นตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทย มี

รายไดจากการจําหนายสินคา แตนายโออิชิไมไดอยูในประเทศไทย 

ค. นายอินทรีแดงเป็นลูกจางของบริษัทอินทรีดํา บริษัทสงไปประจําที่ประเทศอังกฤษ 

ง. นายโจ฿กเกอรแอยูในสหรัฐอเมริกา แตมีรายไดจากการใหเชาบานในกรุงเทพ โดยมอบ

ใหนายบังดูแลผลประโยชนแและเก็บคาเชาสงไปใหที่สหรัฐอเมริกา 

จ. นายบุญใหญเป็นลูกจางของบริษัท พีซี จํากัด ตั้งอยูในกรุงเทพฯ ไปเปิดสาขาที่

ประเทศจนี จงึสงนายบุญใหญไปประจําที่ประเทศจีน 

ฉ. นายกตัญโูไปทํางานในประเทศตะวันออกกลางแลวสงเงินมาใหครอบครัวทุกเดือน 
 

2. จากบทความเรื่อง “การค้าออนไลน์กับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง” โดย ภาวุธ พงษ์วทิยภานุ  

ใหตอบคําถามตอไปนี้ 

(1) รายไดจากการคาหรอืุรกิจบางแหง ทําไมไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

(2) การขายของออนไลนแตองเสียภาษีอะไรบาง มีกฎหมายใดที่บังคับใชเกี่ยวกับ          

การเสียภาษี 

(3) ทานคิดวา การเสียภาษีใหถูกตองมีขอดีอะไรบาง 
 

“การค้าออนไลน์กับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง” 
 

เดี๋ยวนี้หลายคนตอนนี้เริ่มหันมาทําการคาขายผานชองทางออนไลนแกันมากขึ้น ไมวาจะ

เป็นทางเว็บไซตแ การคาขายผานทางโซเช่ียลเน็ตเวิรแก เฟซบุ฿ก (Facebook) ทวิตเตอรแ (Twitter) หรือ

แมแต อินสตารแแกรม (Instagram) ทําใหหลายคนสามารถสรางรายไดเดือนละหลายหมื่น หรือ

หลายแสนบาทกันเลยทีเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่คนไทยหันมาใชเทคโนโลยีเป็นชองทางใน   

การสรางรายไดใหกับตัวเอง หรือองคแกรมากขึ้น แตมีหลายคนยังไมรูวา "เมื่อใดก็ตามที่คุณมี
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รายได้เกิดขึน้ คุณต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีใหก้ับรัฐ" ดังนั้นการขายสินคาไมวาจะเป็นชองทางไหนๆ 

ก็ตาม ก็ถือวาคุณมีรายได เชน คุณเปิดแผงรานขายเสื้อในตลาดนัด  เปิดรานขายของภายในหาง   

หรือ แมแตการเปิดเว็บไซตแขายสินคา หรือชองทางอะไรก็ตามที่คุณสรางรายได คุณมีหนาที่ตอง

เสียภาษี ดังนั้น การทําการคาผานชองทางออนไลนแแลวตองเสียภาษี จึงไมใชเรื่องใหมเลย เพียงแต

วาหลายๆ คนยังไมรูและเขาใจกัน และบางสวนก็อาจจะเขาใจผิดวา ทางกรมสรรพกรเองจะมี     

การออกมาตรการ การเก็บภาษีเฉพาะคนทําการคาออนไลนแขึ้นมา ผมขอบอกเลยครับวาทาง    

กรมสรรพกรเคาไมมีมาตรการอะไรใหมขึ้นมาสําหรับการคาทางออนไลนแเลยครับ  

  ผูที่คาขายตองหนาที่ตองเสียภาษีอะไรบาง 

ผูที่คาขายไมวาจะชองทางไหน หรือผานชองทางออนไลนแตองเสียภาษีภายใตประมวล

กฎหมายรัษฎากรเหมอืนธุรกิจอื่นๆ ไมวาจะเป็น  

1) ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนติิบุคคล   

2) ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 

ซึ่งมีผลบังคับใชกับทุกธุรกิจรวมถึงการคาขายผานทางออนไลนแดวย ดังนั้นเมื่อมีลูกคาสั่งซื้อเขามา

เจาของเว็บไซตแตองเสียภาษีเงินได และเมื่อสินคาสงออกไปใหกับลูกคา ลูกคาที่สั่งซื้อก็ตองเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ดวย ซึ่งการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคล

ธรรมดา หรอืนิตบิุคคล หากคุณมีรายรับจากการขายสินคาหรอืใหบริการเกินกวา 1.8  ลานบาทตอปี 

คุณมีหนาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เพื่อเป็นผูประกอบการจดทะเบียน        

โดยคํานวณภาษีที่ตองเสียจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ ดังนั้น เมื่อคุณขายสินคาหรือบริการ คุณเอง

ตองแจงใหลูกคาทราบดวยวามีการภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) อยูดวย คุณจะรวมเขาไปหรือแยกออกมา

ตางหาก ก็แลวแตวิธีการของแตละคน และการซื้อขายสินคาแตละครั้งจะมีการออกใบกํากับภาษี

ใหกับผูซือ้ดวย แตหากรายรับจากการขายสินคาหรือบริการต่ํากวา 1.8 ลานตอปี คุณก็ไมตองไปยื่น

จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ทําใหคุณไมตองไปคิด VAT เพิ่มกับลูกคานะครับ 

หากทําการคาขายกับคนที่อยูตางประเทศตองเสียภาษี VAT หรอืไม 

หากคุณคาขายและทําการจัดสงสินคาไปใหลูกคาที่ตางประเทศผานทางไปรษณียแจะได

สิทธิในการไมจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) แตถาผูประกอบการไมมีหลักฐานในการสงสินคา โดย

เจาหนาที่ศุลกากรจะไมไดสิทธิในการไมจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม          

7% แทน ดังนั้น หากผูประกอบการปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดสงสินคาไปตางประเทศโดยผาน

พิธีการศุลกากรอยางถูกวิธี สามารถลดตนทุนจากการเสียภาษีมูลคาเพิ่มได (ลองปรึกษาทาง

ไปรษณียแฯ ใกลบานคุณ) 

ยังไงก็ตองเสียภาษีเงินได 
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ดังนั้น หากทานทําการคาไมวาจะชองทางไหน คุณเองก็ตองมีหนาทีในการเสียภาษีเงินได 

แตอาจจะมีความแตกตางกันระหวางการเสียภาษีบุคคลธรรมดา (ชาวบานอยางเราๆ) และภาษี   

นิติบุคคล (ในรูปแบบของบริษัท) ดังนั้น เมื่อถึงเวลาสิ้นปี คุณก็ตองนําเอารายรับและรายจายที่

เกิดขึน้นําไปแสดงและยื่นภาษีเงนิไดตอกรมสรรพกรวา ทานมีเงินไดอะไรบาง และจะเห็นวา เดี๋ยวนี้

กรมสรรพกร เริ่มใหความสําคัญการบุคคลธรรมดาที่คาขายผานอินเทอรแเน็ตแลว เห็นไดจาก

แบบฟอรแมยื่นเสียภาษีในปี เริ่มมีการใหระบุชื่อเว็บไซตแของคุณเขาไปดวย ตอบยื่นแบบแลวดวย

เชนกัน 

ภาพแบบฟอรแมการเสียภาษี ที่มกีารเพิ่มชื่อเว็บไซตแเขาไปแลว 

  ตองบอกกอนเลยวา ผมไมไดถูกทางกรมสรรพกรบังคับใหมาเขียนบทความนี้ออกมา      

นะครับ เพียงแตผมเห็นวา ตอนนี้หลายๆ คนยังเขาใจผิดในเรื่องนี้อยู  และในฐานะของคนไทย     

เราควรเขาใจ และทําเรื่องนี้ใหถูกตอง เพราะหากคุณทําการคา และไมเขาใจเรื่องภาษี และหากมี

การตรวจสอบเกิดขึ้น มันอาจจะเป็นผลเสียตอคุณอยางมากไดเชนกัน **ดังนั้นหากไมทราบจริงๆ 

ขอใหปรึกษาเจาหนาที่บัญชี หรือเจาที่สรรพกร (ที่รูเรื่องนี้ โทรสอบถาม 1161 หรือ www.rd.go.th)  

คุณจะไดทําไดอยางถูกตองครับ บทความนี้เป็นเพียงบทความที่ ทําใหคุณไดรูเพิ่มเติมมากขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องการคาออนไลนแและการเสียภาษีนะครับ 

 

ที่มา: http://www.pawoot.com/e-commerce-tax 
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บทที่ 4 

จริยธรรมของผู้ประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 

 

1. อธิบายความหมายของจรยิธรรมและจริยธรรมธุรกิจได 

2. อธิบายความคาดหวังของสังคมตอระบบธุรกิจได 

3. บอกประโยชนแของจรยิธรรมธุรกิจได 

4. อธิบายความหมายของจรรยาบรรณและจรรยาบรรณธุรกิจได 

5. บอกจรรยาบรรณของผูประกอบการได 

6. อธิบายความรับผดิชอบตอสังคมของธุรกิจได 

7. ทราบและบอกความหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาล 

หรอื ธรรมาภบิาลได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 
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4.1 ความหมายของจรยิธรรมและจริยธรรมธุรกิจ 

              โลกหรือสังคมสมัยใหมเป็นความสําเร็จของความเพียรพยายามของมนุษยแ         

บุคคลตางๆ ไมวาจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ นักการศาสนา นักกฎหมาย นักวิทยาศาสตรแ 

และอื่นๆ ลวนแตมีสวนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากมาย ทั้งเชิงกายภาพ     

วิถีชีวิต สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมทั้งหมด ขณะเดียวกันจิตใจมนุษยแก็มีการ

เปลี่ยนแปลงไปดวย มีทั้งความโลภ ความเห็นแกตัว ขาดความซื่อสัตยแสุจริต และขาดจิตสํานึกที่ดี 

แนวคิดของตะวันตกในการทําธุรกิจเนนการสรางความมั่งคั่ง (Wealth) ที่ทําใหมนุษยแเรา      

เห็นแกตัว มีความโลภและคํานึงแตวัตถุหรือความร่ํารวยมากขึ้น เนื่องจากความมั่งคั่งเชื่อมโยง

กับอํานาจและอิทธิพล ขณะเดียวกันโลกและระบบเศรษฐกิจเป็นระบบที่มีความรูเป็นฐาน 

(Knowledge-based) อันเกิดจากความกาวหนาทางดาน เทคโนโลยีขาวสารและระบบ

อินเทอรแเน็ต ความมั่งคั่งจึงไดรับการตอกย้ําวาเป็นจุดมุงหมายหลักของธุรกิจ ทําใหระบบทุนนิยม

มีความมั่นคงแข็งแรงมาก ประเด็นที่นาสนใจ คือ จะทําอยางไรจึงจะเกิดความมั่งคั่งได            

โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมกํากับเพื่อไม ใหความมั่ งคั่ งของกลุมหนึ่ งสรางขึ้นมาบน            

ความลมเหลวหรือความโงเขลาของอีกกลุมหนึ่ง และทําอยางไรความมั่งคั่งจึงจะกระจายออกไป

อยางเทาเทียมกัน 

               ปใจจุบันอิทธิพลของโลกาภิวัตนแ รัฐและอํานาจอธิปไตยมีความสําคัญลดลง   

กิจกรรมขามชาติ ขามพรมแดนมีมากขึ้น บริษัทขามชาติและองคแการระหวางประเทศมีบทบาท

มากขึ้นในดานการคาและเศรษฐกิจ ปใญหาเศรษฐกิจและการคาที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องระดับโลก    

มากขึ้น แตหนวยงานหรือองคแการระดับโลกยังไมไดมีการพัฒนาเพื่อจะรับผิดชอบสิ่งเหลานี้ได 

การขาดองคแการเชนนี้ รวมทั้งกฎเกณฑแที่จะใชบังคับกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการคาระดับ

โลกที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นชองวางใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวา แตอยางไรก็ดี    

ยังมีตัวอยางของนักธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและตอบแทนสังคมในระดับโลกที่ควร

เอาอยางมากมาย เชน วอรแเรน บัฟเฟตตแ (Warren Edward Buffett) นักลงทุนระดับโลกที่ได       

ยกสินทรัพยแมูลคา 3.7 หมื่นลานใหมูลนิธิการกุศล 5 แหง ดวยคํากลาววา “ผมเกิดมาโชคดีมาก

จึงตองการตอบแทนสังคมบาง” และยังมีคํากลาวที่ฝากแงคิดใหคนทั่วไปตระหนักรูวา           

มหาเศรษฐีหรือยาจก กินขาวแลวก็อิ่ม 1 มื้อเทากัน  มหาเศรษฐีหรือยาจก มีเสื้อผากี่ชุดก็ใสได     

ทีละชุดเทากัน  มหาเศรษฐีหรือยาจก มีบานหลังใหญแคไหน พื้นที่ที่ใชจริงๆ ก็เหมือนๆ กัน และ

มหาเศรษฐีหรอืยาจก จะมียารักษาโรคดีแคไหน ยื้อชีวติไปไดนานเพียงไรสุดทายก็ตายเหมือนกัน 

 ในที่สุดแลว ทุกคนในสังคม หนวยธุรกิจและองคแกรตางๆ พึงตระหนักถึงผลกระทบ    

อันเกิดจากน้ํามอืมนุษย ดังนั้น ตองหันกลับมาตระหนักถึงหลักการของคุณธรรม จริยธรรม อันเปน      

รากเหงาเดิมของการอยูรวมกันอยางสงบ สันติสุขของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล 
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 จริยธรรม มาจากคําวา จริย  กับ ธรรม จริย หมายถึง ความประพฤติ กิริยา ที่ควร

ประพฤติ สวนธรรม หมายถึง คุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง 

ความยุติธรรม ความถูกตอง กฎเกณฑแ กฎหมาย สิ่งของทั้งหลายนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปคํา

จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (หนา 303) ใหคํานิยามวา “จริยธรรม” 

คือ ธรรมที่เป็นขอประพฤติปฏิบัติ ศลีธรรม กฎศีลธรรม 

                จริยธรรม หมายถึง การกระทําใดที่เป็นสิ่งถูกตองมีความดีงามควรปฏิบัติและ   

การกระทําใดเป็นสิ่งไมควรปฏิบัติทั้งตอตนเองและผูอื่น สวนคุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดี

เป็นความเชื่อของบุคคลสวนใหญซึ่งยอมรับวาเป็นสิ่งที่ดีงาม และสงเสริมใหสมาชิกในสังคม

กระทําความดีและสรางคุณประโยชนแแกสังคม และจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) คือ 

มาตรฐานการกระทําที่ผูบริหารควรปฏิบัติในทางธุรกิจ (เนตรแพัณณา ยาวิราช, 2551, น. 40)  

 จริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่แตกตางจากกฎหมายเนื่องจากกฎหมายเป็นการควบคุม      

จากภายนอก เป็นขอบังคับขั้นต่ําสุดของสังคม กฎหมายบางประเทศยอมใหกระทําบางอยางได 

โดยไมผิด แตอาจผิดจริยธรรมในบางประเทศ เชน กฎหมายทําแทง กฎหมายการโฆษณาสุรา บุหรี่ 

เป็นตน  สวนจริยธรรมเป็นการควบคุมจากภายใน กลาวคือ จริยธรรมจะเกิดขึ้นไดดวยการใช   

มโนธรรมภายในจิตใจของบุคคลประเมินคุณคาของสิ่งใดๆ เพื่อหาเหตุผลในการแยกแยะถึง

ความถูก-ผิด ความควร-ไมควร แลวตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาภายนอก          

เพื่อบงบอกวาเป็นคนดีของหมูคณะนั้น ซึ่งมีองคแประกอบทั้งภายในและภายนอกเป็นสวนเกื้อหนุน

ใหเกิดจริยธรรมขึ้นในบุคคล จริยธรรมมีองคแประกอบ 3 ประการ (เนตรแพัณณา ยาวิราช,         

2551, น. 6) คือ 

 (1) ดานความรูเหตุผล คอื ความเขาใจในความถูกตอง สามารถแยกแยะและตัดสิน

ไดวา อะไรถูกตอง ไมถูกตองดวยความคิด 

 (2) ดานอารมณแความรูสึกผิดชอบชั่วดี ความเชื่อ คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา 

ความเลื่อมใสยอมรับที่จะนํามาเป็นแนวทางการปฏิบัติ 

 (3) ดานพฤติกรรมการแสดงออก คือ การแสดงออกที่บุคคลไดตัดสินใจแลววา  

เป็นการกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแแวดลอมตางๆ 

             นอกจากนี้ คุณลักษณะที่ดีของจริยธรรมในสังคมไทยนอกจากพื้นฐานของศีลหา  

ยังประกอบดวยคุณธรรมหลายประการ ซึ่งสวนมากมาจากคําสอนทางศาสนา ปรัชญา ดังนี้ 

 (1) ความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ผูกพัน ดวยความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบั ติ

หนาที่ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ทั้งพยายามที่จะปฏิบัติหนาที่ ใหดียิ่งขึน้ 
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 (2) ความซื่อสัตยแ (Honesty) คือ การประพฤติอยางเหมาะสม และตรงตอความ

เป็นจรงิ ประพฤติ ปฏิบัติ อยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเองและผูอื่น 

 (3) ความมีเหตุผล (Rationality) คือ ความสามารถในการใชปใญญา ในการประพฤติปฏิบัติ 

รูจักไตรตรอง พิสูจนแใหประจักษแ ไมหลงงมงาย มีความยับยั้งช่ังใจ โดยไมผูกพันกับอารมณแและ

ความยึดมั่นของตนเอง ที่มอียูเดิมซึ่งอาจผิดได 

 (4) ความกตัญโูกตเวที (Gratitude) คือ ความรูสํานึกในอุปการคุณหรือบุญคุณที่ผูอื่น

มีตอเรา 

 (5) ความมีระเบียบวินัย (Disciplined) คือ การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให

ถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และศลีธรรม 

 (6) ความเสียสละ (Sacrifice) คือ การละความเห็นแกตัว การใหปในแกบุคคลที่ควร

ใหดวยกําลังกาย กําลังสตปิใญญา รวมทั้งการรูจักสลัดทิง้อารมณแรายในตนเอง 

 (7) การประหยัด (Thrifty) คือ การใชสิ่งของพอเหมาะพอควรใหไดประโยชนแมาก

ที่สุด ไมใหมสีวนเกินมากนัก รวมทั้งการรูจักระมัดระวัง รูจักยับยั้งความตองการใหอยูในกรอบ

และขอบเขตที่พอเหมาะ 

 (8) ความยุติธรรม (Justice) คือ การปฏิบัติดวยความเที่ยงตรง สอดคลองกับความ

เป็นจรงิและเหตุผล ไมมคีวามลําเอียง 

 (9) ความอุตสาหะ (Diligence) คือ ความพยายามอยางเขมแข็ง เพื่อใหงานสําเร็จ 

 (10) ความสามัคคี (Harmony) คือ ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความพรอม

เพรียงรวมมือกันกระทํากิจการใหสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเห็นแกประโยชนแสวนรวมมากกวา

สวนตัว 

 (11) ความเมตตาและกรุณา (Loving Kindness and Compassion) คือ ความรักใคร

ปรารถนาจะใหผูอื่นมสีุข กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะชวยใหผูอื่นพนทุกขแ 
 

 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา จริยธรรมไมสามารถแยกเด็ดขาดจากศีลธรรม 

แตคําวาจริยธรรม จะมีความหมายกวางกวาศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นหลักคําสอนทาง

ศาสนาที่วาดวยความประพฤติปฏิบัติชอบ สวนจริยธรรม หมายถึง หลักแหงความประพฤติ

ปฏิบัติชอบ ซึ่งมีรากฐานอยูบนหลักคําสอนของศาสนา ปรัชญาและขนบธรรมเนียมประเพณี 

เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงสภาพชวีิตอันทรงคุณคาที่พึงประสงคแ  

 ทั้งนี้ เหตุที่จริยธรรมมักอิงอยูกับศาสนา เนื่องจากคําสอนทางศาสนามีสวนสราง

ระบบจริยธรรมใหสังคม แตไมไดหมายความวาจริยธรรมอิงอยูกับหลักคําสอนทางศาสนา

เพียงอยางเดียว แทที่จริงจริยธรรมยังหยั่งรากอยูบนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ

โดยนัยนี้ บางทานเรียกหลักแหงความประพฤติอันเนื่องมาจากคําสอนทางศาสนาวา ศีลธรรม 
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และเรียกหลักแหงความประพฤติ อันพัฒนามาจากแหลงอื่นวาจริยธรรม นอกจากนี้จริยธรรม

ยังมิใชกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายเป็นสิ่งบังคับใหคนทําตาม และมีบทลงโทษสําหรับผูฝุาฝืน 

สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟใงกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ขณะที่จริยธรรมไมมีบทลงโทษ ดังนั้น 

คนมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ อยางไรก็ตาม กฎหมายก็มีสวนเกี่ยวของกับจริยธรรมในฐานะ

เป็นแรงหนุนจากภายนอกเพื่อใหคนมีจริยธรรม 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (2553, น.5-6) ยังไดกลาวถึงคําที่มี

ความหมายใกลเคียงกับคําวาจรยิธรรม ซึ่งบางกรณีอาจกอใหเกิดความสับสน มีการนําไปใชใน

ความหมายที่แตกตางกัน และไมตรงกับความหมายที่แทจริง อาทิ คําวา จรรยา คุณธรรม 

ศลีธรรม จรรยาบรรณ มโนธรรม มารยาท ธรรมาภบิาล กลาวคือ  

 “จรรยา” (Etiquette) หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมูคณะ 

เชน จรรยาครู จรรยาตํารวจ ฯลฯ 

 “คุณธรรม” (Virtue) คือ คุณ + ธรรมะ เป็นคุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ 

กอใหเกิดประโยชนแตอตนเองและสังคม คุณธรรมจึงเป็นจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแตละ

ประเภท หากประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ

และจิตใจของ ผูนั้น คุณธรรมจึงเป็นจริยธรรมที่ฝึกฝนจนเป็นนิสัย เชน ซื่อสัตยแ ขยัน อดทน 

เสียสละ รับผิดชอบ เป็นตน 

 “จรรยาบรรณ” (Code of Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการ

งานแตละประเภทกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก 

 “มโนธรรม” (Conscience) หมายถึง ความรูสึกผดิชอบชั่วดี ความรูสึกวาอะไรควร

ทํา อะไรไมควรทํา เชื่อกันวา มนุษยแทุกคนมีมโนธรรม เนื่องจากบางขณะเราจะเกิดความรูสึก

ขัดแยงในใจระหวางความรูสกึวาตองการทําสิ่งหนึ่ง และรูวาควรทําอีกสิ่งหนึ่ง 

 “มารยาท” (Manner) หมายถึง กิริยา วาจา ที่สังคมกําหนดไวเป็นที่ยอมรับใน

กลุมแตละทองถิ่นซึ่งมีแตกตางกันไป 

 “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หมายถึง การจัดการปกครอง การบริหาร

กิจการบานเมอืง การควบคุมดูแลกิจการ การกํากับดูแลที่ด ีอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 

(Process) และระบบ (System) ซึ่งองคแการหรือสังคมไดมีการปฏิบัติหรือดําเนินการ (Operate) 

ปกครองดวยคุณความดี ซื่อตรงตอกัน มั่นคงในสัญญาที่มีตอกัน ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นเรื่อง  

การมีสวนรวมของประชาชน นิติธรรม ความโปรงใส การตอบสนอง การแสวงหาฉันทามติ       

ความถูกตอง ความเสมอภาค ยุติธรรม เที่ยงธรรม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ ภาระรับผดิชอบ 
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 จากที่กลาวมาขางตนคําวาจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ลวนมี

เปูาหมายเพื่อการควบคุมตนเอง และสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น สวนคําวา “ธรรมาภิบาล” 

ใชเพื่อเป็นกลไกควบคุม โครงสราง ระบบ และกระบวนการสงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน

หรือองคแการ สวนจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีอยูแลวในตัวมนุษยแโดยธรรมชาติ ซึ่งจะตองพัฒนาขึ้นโดย

อาศัยกฎเกณฑแความประพฤติที่มนุษยแควรประพฤติที่ไดจากหลักการทางศีลธรรม หลักปรัชญา 

วัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีตประเพณี เพื่อประโยชนแสุขแกตนเองและสังคม นอกจากนี ้

จริยธรรมยังใชเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติ การกระทําที่ถูกตอง

เหมาะสมในแตละสถานการณแ เป็นศลีธรรมที่ใชเฉพาะกลุม 
                 

               คุณค่าของจริยธรรมกับชีวติมนุษย์   

 (1) จริยธรรมชวยใหมนุษยแอยูรวมกันในสังคม อยางมีระเบียบเป็นระบบ มีความอบอุน   

มีความรูสกึปลอดภัย ในชีวติและทรัพยแสิน และอยูรวมกันอยางสงบสุข มีสันติภาพ 

 (2) จริยธรรมชวยใหมนุษยแรูจักตนเอง มีความสํานึกในหนาที่ ความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ความรับผดิชอบตอครอบครัว ความรับผดิชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

 (3) จรยิธรรมชวยใหมนุษยแสามารถกําหนดเปูาหมายชีวิต การดําเนินชีวิตและการ

พัฒนาชีวติใหสําเร็จตามเปูาหมาย 

 (4)  จริยธรรมชวยใหมนุษยแสามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่น ๆ และสังคมอยางมี

ระบบเป็นระเบียบ เชน การครองตน การครองงาน การครองเรอืน การครองคน ฯลฯ 

 (5)  จรยิธรรมชวยใหมนุษยแสามารถแกปใญหาชีวติ และสามารถลดความทุกขแลงได 

 (6) จริยธรรมชวยใหมนุษยแมีเครื่องยึดเหนี่ยว และเป็นหลักปฏิบัติเพื่อปูองกันการ

เบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบกันในทางสวนตัวและสังคม 

 (7)  จริยธรรมชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหมนุษยแมีชีวิตที่ดี มีสุขภาพจิต สุขภาพกายดี

เป็นชีวติที่สมบูรณแ 

 (8)  จรยิธรรมชวยสรางสันตภิาพในสังคม และสรางสันตภิาพโลก 

  (9)  จริยธรรมเป็นวิถีทางแหงปใญญา ทําใหมนุษยแมีเหตุผล รูจักใชสติปใญญา

แกปใญหาชีวิต มีความเชื่อในการกระทําความดี โดยการนําเอาหลักจริยธรรมมาเป็นเครื่องมือ

แกปใญหาชีวติไมหลงงมงายในสิ่งที่ปราศจากเหตุผล 

 (10) จริยธรรมชวยใหมนุษยแเป็นคนหนักแนน มีความขยันอดทน มานะตอสู        

เพื่อเอาชนะความทุกขแ ความเดือดรอนไดดวยตนเอง เป็นที่พึ่งของตนเอง ไมตองรอโชคชะตา 
 

                 สําหรับ จริยธรรมธุรกิจ นั้นเป็นการนําเอาหลักจริยธรรมมาใชในการดําเนินธุรกิจ     

ซึ่งในบทที่ 1  ไดกลาวถึงความหมายของธุรกิจ (Business) ไววา ธุรกิจหมายถึง การกระทําหรือ
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กิจกรรมตางๆ ของมนุษยแที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสถาบันการผลิต การจําหนาย และการใหบริการ  

โดยกลุมบุคคลมีการกระทํารวมกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน  คือ  กําไร  หรือรายได    

เป็นการตอบแทนการลงทุนดวยทรัพยแสินและแรงงานในกิจกรรมนั้น การกระทําดังกลาวอาจจะ

เสี่ยงตอการขาดทุนดวย กลาวคือ ธุรกิจเป็นการดําเนินกิจกรรมทุกอยางของมนุษยแที่เกี่ยวของ

ตั้งแตการผลิต การจัดจําหนายและการจัดบริการของบุคคลที่ทํารวมกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย

เดียวกันคือ กําไรมาสูผูประกอบการ ซึ่งจําเป็นตองมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

ดังนั้น จริยธรรมทางธุรกิจ (Business ethics) จึงหมายถึง มาตรฐานการกระทําที่ผูบริหาร     

ควรปฏิบัติทางธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ (Business ethic) เป็นการนําหลักจริยธรรมมาประยุกตแใชกับ

ธุรกิจ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเป็นไปอยางถูกตองเหมาะสม อยู ในแนวทางของศีลธรรม หรือ    

เป็นการประยุกตแใชขอที่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหอยูในแนวทางของศีลธรรมและกฎศีลธรรม

สําหรับสถานการณแทางธุรกิจ 

 นอกจากนี ้มูลนิธิเพื่อสถาบันการศกึษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทย (IMET) ไดเสนอ 

หลักจริยธรรมของผูประกอบธุรกิจหรือนักธุรกิจไวเพื่อใชเป็นหลักเกณฑแในการประพฤติปฏิบัติ 

ไดแก 

     จริยธรรมของนักธุรกิจตอลูกคา 

-   ขายสินคาและบริการในราคาที่ยุติธรรม 

-   สินคาและบริการตองมีคุณภาพ 

 -   ดูแลใหบริการแกลูกคาทุกคนเทาเทียมกัน 

-   ละเวนการกระทําใดๆ ที่ทําใหราคาสูงขึน้โดยไมมีเหตุผล 

-   ปฏิบัติตอลูกคาอยางมีน้ําใจ 

     จริยธรรมของนักธุรกิจตอคูแขงขัน 

-  ละเวนจากการกลั่นแกลง ใหรายปูายสี ขมขูหรือกีดกัน ไมวาจะโดยทางตรง

หรอืทางออม 

-   ควรใหความรวมมือในการแขงขัน เชน การใหขอมูลความรูในดานตางๆ 

เป็นตน 

     จริยธรรมของนักธุรกิจตอหนวยงานราชการ 

-   การทําธุรกิจควรตรงไปตรงมา 

-   ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายในการทําธุรกิจ 

-   ละเวนจากการติดสินบนเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ 

-   ไมสนับสนุนขาราชการทําทุจริต 

-   ละเวนการใหของขวัญหรอืของกํานัลแกขาราชการ 
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-   มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อถือตอหนวยงานราชการ 

-   ใหความรวมมือเป็นพลเมืองที่ดี 

 จริยธรรมของนักธุรกิจตอพนักงาน 

     -   ใหคาจางเหมาะสม 

    -   เอาใจใสตอสวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน 

     -   พัฒนาใหความรูเพิ่มความชํานาญ 

     -   ใหความเป็นธรรม และโอกาสที่เทาเทียมกัน 

     -   ศกึษานิสัยใจคอและความถนัดของพนักงาน 

     -   เคารพสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน 

     -   ใหความเชื่อถือและไวเนื้อเชื่อใจ 

     -   ใหคําแนะนําและเป็นที่ปรึกษา 

     -   สนับสนุนใหพนักงานเป็นคนดี 

     จริยธรรมของนักธุรกิจตอสังคม 

     -   ละเวนการประกอบธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมลง 

     -   ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     -   เคารพสิทธิทางปใญญาของบุคคลอื่น 

     -   ใหความรวมมือกับชุมชนเพื่อสรางสรรคแสังคม 

    -   ใหความสนใจเรื่องการสรางงานแกคนในสังคม 
      

         โดยสรุป จริยธรรมทางธุรกิจ คือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

พยายามสรางสรรคแสิ่งตางๆ เพื่อใหเกิดคุณประโยชนแตอผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ดําเนินงานอยูไมวา

จะเป็นบุคคลใด เพื่อใหธุรกิจมีความกาวหนาและเติบโตไปไดอยางมั่นคง 
  

4.2 ความคาดหวังของสังคมต่อระบบธุรกิจ  

 ในปใจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ และระบบการผลิตไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมมาก มีการแบงแยกการทําหนาที่ของธุรกิจกับรัฐบาลอยางเด็ดขาด ในอดีตสังคมตองการ

ใหธุรกิจมุงทําหนาที่ทางดานเศรษฐกิจเป็นหลัก และใหองคแการกุศลและรัฐบาลดูแลเรื่องสังคม 

แตปใจจุบันองคแการธุรกิจมีขนาดใหญโตขึน้ มีบทบาทและผลกระทบตอสังคมไมเฉพาะทางดาน

เศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว แตยังมีบทบาทและสงผลกระทบตอสังคมเกือบจะทุกดาน 

สภาพการณแที่เปลี่ยนแปลง ทําใหสังคมคาดหวังในองคแการธุรกิจตองมีความรับผิดชอบดาน

สังคมเพิ่มดวย นอกจากนี้ยั งคาดหวังใหธุรกิจมีสวนรวมในการรักษาและส งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา ธุรกิจจึงตองปรับตัวตามเพื่อสนองความคาดหวังของสังคมที่
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เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนัน้ นอกจากจะตองคํานึงถึงคุณภาพ และราคาของ

ตัวสินคาแลว ยังตองคํานึงถึงชื่อเสียงหรือภาพพจนแของกิจการดวย สิ่งสําคัญที่สังคมมี    

ความคาดหวังใหธุรกิจตอบสนองความตองการ 2 ประการ คือ 

 (1) ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ 

   ความตองการทางดานเศรษฐกิจ คือ ความตองการใหธุรกิจจัดหาสินคาและ

บริการที่มคีุณภาพ และราคาพอเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) ความต้องการทางด้านสังคม  

                      ความตองการทางดานสังคม คือ ความตองการใหธุรกิจดําเนินไปอยางมี          

ความรับผิดชอบตอสังคม เชน การปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย การสนองความคาดหวังทาง

จรยิธรรมของสังคม และการสงเสริมวัฒนธรรม คานิยมและประเพณีที่ดงีามของสังคม เป็นตน 
 

       จึงเห็นไดวา ผูประกอบธุรกิจจะตองตอบสนองความตองการของสังคมใน

ดานเศรษฐกิจคือ จัดหาสินคาและบริการใหแกประชาชนสังคมในราคาและคุณภาพตามสังคม

ตองการแลว ธุรกิจยังตองตอบสนองตอความคาดหวังของสังคมที่ใหธุรกิจมีความรับผิดชอบใน 

3 ระดับดวยกันคือ 

        (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายถือเป็นกติกาของสังคม การปฏิบัติ

ตามกฎหมายเป็นความคาดหวังขั้นต่ําสุดที่สังคมตองการใหธุรกิจปฏิบัติตาม เพื่อความสงบสุข

ของสังคม 

       (2) สนองความคาดหวังทางจริยธรรมของสังคม สังคมคาดหวังใหธุรกิจ

ดําเนินกิจการอยางมีจริยธรรม หรือมีความรับผิดชอบที่สูงกวาแคที่กฎหมายบังคับ เป็นสวนของ

ความศรัทธา เชื่อถือ และทัศนคตทิี่ดขีองสาธารณชนที่มีตอองคแการธุรกิจ 

       (3) สงเสริมวัฒนธรรมและคานิยมอันดีงาม นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

และดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมแลว สังคมยังคาดหวังใหธุรกิจมีสวนสงเสริมหรืออยางนอย    

ก็ตองไมขัดขวาง ทําลายวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมที่ชื่นชมวาดีงาม รวมถึงการชวยโฆษณา

สงเสริมคานิยมอันดีงามเชน การรักษาความสะอาดของบานเมือง การถนอมใชสิ่งแวดลอม     

การเอื้อเฟื้อตอเด็กและคนชรา การมีน้ําใจตอกันในการใชรถใชถนน เป็นตน อันเป็นตัวอยางของ

การพยายามสนองตอบความคาดหวังทางสังคม 
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ภาพท่ี 4.1  แสดงความคาดหวังของสังคมตอธุรกิจ 

ที่มา : พรนพ พุกกะพันธุแ (2544, น. 69) 
 

4.3 ประโยชน์ของจริยธรรมธุรกิจ 

 หากธุรกิจใดกอปรดวยจริยธรรม ยอมเป็นที่ยอมรับ เชื่อถื อ ไดรับโอกาส มี    

ความไดเปรียบในเชิงธุรกิจและมีแนวโนมที่จะรุงโรจนแ หนทางแหงความสําเร็จที่จําเป็นตอ    

การประกอบธุรกิจ หากจะประเมินประโยชนแของจริยธรรมตอองคแการธุรกิจแลว สามารถที่

จําแนกออกไดดังตอไปนี้ 

 (1) จริยธรรมกอใหเกิดความเชื่อ (Credit) โดยธรรมชาติความเชื่อถือนั้นเกิดจาก

ความซื่อสัตยแ ดังนั้นคนที่มีจริยธรรม กอปรดวยความซื่อสัตยแเสมอ ยอมไดรับความเชื่อถือ 

และความเชื่อถือ คือที่มาของเครดิตทางการคา ซึ่งเป็นปใจจัยที่ไดเปรียบเชิงการแขงขัน ทั้งใน

ดานการลงทุนและการตลาด 

 (2) จริยธรรมกอใหเกิดการทุมเท (Devotion) ของคนทํางาน อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพ

อันทรงคุณภาพ (Qualitative Efficiency) ตอการผลิตที่เต็มกําลัง (Full Capacity) หากกิจการใด

กอปรดวยความมีจริยธรรม ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางมีมนุษยธรรม และมีพัฒนาการ

อยางตอเนื่อง ยอมเป็นที่รัก ที่ผูกพันของพนักงาน พนักงานยอมทุมเทความสามารถตอการผลิต 

หรอืการบริการอยางเต็มกําลังความสามารถอันนํามาซึ่งผลการผลิตหรอืการบริการที่ดี 

 (3) จริยธรรมกอใหเกิดภาพลักษณแที่ดี (Good Image) ซึ่งภาพลักษณแที่ดีมีผลตอ

ตําแหนงทางการคาของกิจการ (Positioning) และมีผลตอความรักภักดีที่ผูบริโภคมีตอสินคา 

และบริการของ บริษัท (Brand Royalty) และภาพลักษณแทางการคาที่ดี มีผลโดยตรงตอการ

กําหนดราคา (Pricing) และความภักดีตอสินคาและบริการมีผลโดยตรงตอยอดขาย (Sales Volume) 

ซึ่งราคาขายและยอดขายมีผลโดยตรงตอกําไร ดังนั้น อาจกลาวไดวา จริยธรรมทางธุรกิจคือ 

ที่มาแหงความร่ํารวย 

ความคาดหวังของสังคมต่อธุรกิจ 

ด้านเศรษฐกจิ 

จัดหาสินคาและบรกิารใหในราคาและคุณภาพ

ที่สังคมตองการ 

ด้านสังคม 

     1.  การปฏิบัติตามกฎหมาย 

     2. ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม 

     3. สงเสรมิวัฒนธรรมและคานิยมที่ดี 
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 (4) จรยิธรรมกอใหเกิดการลดหยอนทางกฎหมาย กิจการที่มีประวัติทางจริยธรรม

ที่ดีงาม เมื่อพลาดพลั้งไปมีคดีความกับบุคคลอื่นก็ดี หรือรัฐก็ดี ยอมไดรับขอลดหยอนใน

บทลงโทษตามโทษานุโทษที่บัญญัติไวตามกฎหมายของแตละสังคม 

 (5)  จริยธรรมกอใหเกิดการทํางานอยางมีความสุข เมื่อทุกฝุายที่เกี่ยวของกับ

บริษัทไมวาจะเป็นผูถือหุน ผูรวมงานในบริษัทคูคา ผูบริโภค รัฐบาล และสังคม ตางก็มี

จริยธรรมที่ดีตอกัน ยอมเป็นการสรางความสัมพันธแอันดีและอบอุนขึ้น หรือหากมีบางโดย

อุบัติเหตุก็จะแกไขไดโดยงาย การทํางานอยางมีจริยธรรมตอตนเอง และตอกันและกัน จึงเป็น

ชีวติการทํางานที่เป็นความสุข ปราศจากความเครียดใดๆ นอกจากความเครียดอันเกิดจากการ

แบกความเสี่ยงในอัตราสูงของธุรกิจบางประเภทนั้นเอง และแมจะมีความเครียดจากภาระเสี่ยง

อยูบาง จรยิธรรมในการปฏิบัตงิานก็ชวยผอนคลายและลดความเครยีดไปไดมาก 
 

4.4  ความหมายของจรรยาบรรณและจรรยาบรรณธุรกิจ 

        จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (น.301)  จรรยาบรรณ 

(Codes of Conduct) หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนด

ขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณแอักษร

หรอืไมก็ได  

                จรรยาบรรณจึงเป็นจริยธรรมของกลุมชนผูรวมอาชีพ รวมอุดมการณแ เป็นหลัก

ประพฤติ หลักจริยธรรม มารยาท ที่ทุกคนเชื่อวาเป็นสิ่งที่ถูกตองดีงาม ควรจะรวมกันรักษาไว

เพื่อธํารงเกียรติและศรัทธาจากประชาชน ละเมียดละไมกวากฎระเบียบ ลึกซึ้งกวาวินัย สูงคา

เทียบเทาอุดมการณแ จรรยาบรรณจัดเป็นสายใยของกลุมชนที่รวมอาชีพ รวมอุดมการณแเป็น

ระบบเกียรตศิักดิ์ที่ใชดูแลและปกครองกันเอง เพื่อดํารงความเชื่อถือ และเกียรติคุณแหงอาชีพ

ใหเป็นที่ศรัทธาของสาธารณชน 

 กลาวไดวา จรรยาบรรณ มีลักษณะที่สําคัญประกอบดวย 

1. ประมวลกฎเกณฑแความประพฤติหรอืประมวลมารยาทของบุคคลตามกลุมวิชาชีพ  

2. เป็นเอกลักษณแทางวิชาชีพ เป็นการใชความรู  

3. มีองคแกรหรอืสมาคมควบคุม  

  จรรยาบรรณวิชาชีพ หรอื จรรยาบรรณ เกิดขึ้นเพื่อ  

                *  มุงใหคนในวิชาชีพมปีระสิทธิภาพ 

                *  ใหเป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ  

                *  ใหคนในวิชาชีพมเีกียรตศิักดิ์ศรทีี่มกีฎเกณฑแมาตรฐานจรรยาบรรณ 

                 จรรยาบรรณ มีความสําคัญและจําเป็นตอทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหนวยงาน 

เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติดวยความดีงาม 
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 จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การนําหลักจริยธรรมมาประยุกตแกับธุรกิจ

เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเป็นไปอยางถูกตองเหมาะสมอยูในแนวทางของศีลธรรม หรือเป็นการ

ประยุกตแใชขอที่ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อใหอยูในแนวทางของศีลธรรม และกฎศีลธรรมสําหรับ

สถานการณแทางธุรกิจ (ศริิวรรณ เสรรีรัตนแ และคณะฯ, 2546: น.37)   

 จรรยาบรรณธุรกิจใชเป็นแนวทางใหผูประกอบธุรกิจยึดถือปฏิบัติ ในการดําเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อสรางสรรคแและจรรโลงไวซึ่งสังคมที่ดีและนาอยูสําหรับเพื่อนมนุษยแ และ

สิ่งแวดลอม สามารถพิจารณาแบงออกไดเป็น 8 ประการคอื 

 (1)  เวนจากการเบียดเบียนลูกคา ไดแก ไมกักตุนสินคา ไมสงชิ้นสวนหรือวัตถุดิบ

ราคาถูกแตไรคุณภาพเมื่อของขาดแคลน ใชอะไรปลอมปนทําใหลูกคาไดผลิตภัณฑแหรือสินคา

ไมเป็นไปตามตองการ หรอืเกิดของเสีย (Defect) ไมแสวงหากําไรที่กอใหเกิดความเดือดรอนแก

ผูบริโภค ไมผลิตสนิคาที่ต่ํากวามาตรฐาน และเป็นจรงิตามโฆษณา 

 (2)  เวนจากการเบียดเบียนผูจัดสงสินคาหรือวัตถุดิบ (Supplier) หรือหุนสวน ไดแก 

กดราคา ปิดบังขอมูล ไมจายเงินตามกําหนด ยืดเวลาการชําระเงิน ตําหนิสินคาวาไมดีเพื่อให   

ลดราคามากๆ เอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ 

 (3)  เวนจากการเบียดเบียนพนักงาน เชน ไมจายคาลวงเวลา ใชแรงงานเด็ก      

กดคาแรง ไมใหสวัสดิการที่ควรให สภาพแวดลอมในการทํางานที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ     

ไมสงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาความรูความสามารถ การแบงผลประโยชนแใหพนักงานไมเป็นธรรม 

เป็นตน 

 (4)  เวนจากการเบียดเบียนคูแขงผูถือหุนหรือเจาของ เชน ไมจายเงินปในผล ไมให

ขอมูลที่แทจริง บริหารองคแกรเพื่อผลระยะสั้นๆ ไมไดมุงเพื่อความกาวหนาขององคแกรในระยะยาว 

เป็นตน 

 (5)  เวนจากการเบียดเบียนคูแขง เชน ปลอยขาวลือที่ไมดี ใหสินบนหรือใชอิทธิพล

เพื่อแยงลูกคา ซือ้ขอมูลหรอืความลับ เป็นตน 

 (6)  เวนจากการเบียดเบียนราชการ เชน หลบเลี่ยงการจายภาษีที่ถูกตองจายเงินให

ใตโต฿ะ ขายอุปกรณแ เครื่องมือใหหนวยราชการราคาสูงกวาปกติ สง งานลาชาทําใหเกิด        

ผลเสียหายตอราชการ เป็นตน 

 (7)  เวนจากการเบียดเบียนสังคม เชน ขายของแพง โฆษณาหลอกลวงผูบริโภค 

กักตุนสินคา บรรทุกของเกินทําใหถนนทรุด หาบเรขวางทางเทา เป็นตน 

 (8)  เวนจากการเบียดเบียนสิ่งแวดลอม เชน ไมมีระบบการจัดการกับของเสียที่เกิด

จากกระบวนการผลิต ทําใหเกิดมลภาวะ ไดแก น้ําเสีย อากาศเสีย กากอุตสาหกรรมที่มี
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สารพิษ ฯลฯ ตลอดจนสงเสียงหรือกลิ่นรบกวน ผลิตสินคาและบริหารที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เป็นตน 
 

 โดยสรุป จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) เป็นการพิจารณาและกําหนด

กรอบของความหมายจากมุมมองของการละเวนจากการเบียดเบียนตามแนวทางของศีลหา   

ในพระพุทธศาสนา ชี้นําใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการไมเบียดเบียนกัน   

ทั้งนี้ ในยุคปใจจุบัน การดําเนินงานทุกดานของธุรกิจและการทํางานภายใตระบบทุนนิยมและ

กระแสเศรษฐกิจใหมถาไมคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณจะสรางผลกระทบ         

ในทางลบไดอยางรุนแรงและกวางขวางมากกวายุคใดๆ เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงใน

ดานตางๆ อยางรวดเร็วอันเกิดจากอิทธิพลของการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม         

หากสังคมวิกฤต ธุรกิจก็ไมสามารถอยูไดยืนยาวเชนกัน หากสังคมเจริญ ธุรกิจก็เจริญดวย

เชนกัน เพราะสังคมประกอบดวยบุคคลและหนวยธุรกิจตางๆ ในการดํารงอยูนั่นเอง 

 

4.5 จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ 

       ในภาวะสังคมปใจจุบันที่มีการแขงขันสูงมาก ทําใหผูประกอบการตางคิดกลยุทธแ

การตลาดหลากหลายเพื่อตอสูกับคูแขงเพื่อใหธุรกิจของตนอยูรอด โดยบางครั้งไมไดคํานึงถึง

จรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ เป็นผูที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ทําใหเกิดกิจกรรมรวมกันของคนในสังคม     

โดยมีนักธุรกิจเป็นกลไกในการเชื่อมโยงที่สําคัญ ดวยเหตุนี้ ผูประกอบธุรกิจจึงตองเป็นผูที่มี

ความประพฤติดีและศรัทธาในวิชาชีพของตน เป็นแบบอยางที่ดีแก ผูอื่น อันสงผลใหเกิด      

การยอมรับจากคนทั่วไปในสังคมและสามารถทําใหธุรกิจดํารงอยูไดและเจริญกาวหนามากขึ้น              

ซึ่งจรรยาบรรณดังกลาวกําหนดไดตามบทบาทหลักดังนี้ 

               (1)  จรรยาบรรณตอลูกคา  เพราะ ลูกคา คือ กลุมบุคคลผูซื้อสินคาหรือบริการของ

ธุรกิจ ทําใหธุรกิจมีรายได ตลอดจนมีกําไร สามารถดํารงธุรกิจอยูไดและมีความเจริญกาวหนา

ตอไปในอนาคต 

 (2)  จรรยาบรรณตอผลิตภัณฑแ เพราะ ผลิตภัณฑแ คือ สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนอง

ความตองการของผูบริโภคซึ่งผูประกอบธุรกิจตองมีการควบคุมการผลิตใหไดผลิตภัณฑแที่ดี     

มีคุณภาพตรงตามความตองการของผูบริโภคจึงจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จและแขงขัน

กับคูแขงขันในตลาดได 

 (3)  จรรยาบรรณตอคูแขง เพราะ คูแขง คือ ผูที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ          

ผูประกอบธุรกิจซึ่งตองมีการแขงขันกัน หรือบางครั้งตองมีการพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นการแขงขัน

ตองเป็นไปอยางถูกตอง  
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 (4)  จรรยาบรรณตอหนวยราชการ เพราะหนวยราชการเป็นสถาบันหนึ่งที่มี

ความสัมพันธแกับการประกอบธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจตองมีการติดตอกับหนวยงาน         

อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้  ในการประกอบธุรกิจยังอยูในการควบคุมดูแลของหนวยราชการ

อีกดวย ดังนัน้ ผูประกอบธุรกิจจงึควรมจีรรยาบรรณตอสวนราชการดวย 

 (5)  จรรยาบรรณตอพนักงาน เพราะ พนักงาน คือ บุคลากร ซึ่งเป็นปใจจัยในการ

ประกอบธุรกิจที่สําคัญ ถาไมมพีนักงานทําหนาที่ตางๆ ในองคแกร ยอมทําใหไมเกิดกิจกรรมทาง

ธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจจึงตองใหความสําคัญกับพนักงานและปฏิบัติตอพนักงาน

ดวยการมจีรรยาบรรณ 

 (6)  จรรยาบรรณตอสังคม เพราะ สังคม คือ การอยูรวมกันเป็นกลุมของบุคคล 

โดยแตละคนจะมีหนาที่ในสังคมแตกตางกัน มีการแบงงานกันทํา มีสิทธิและเสรีภาพในฐานะ

การเป็นพลเมืองเทาเทียมกันตามกฎหมาย ผูประกอบธุรกิจก็ถือวาเป็นสวนหนึ่งของสังคม     

จึงตองมีสวนรวมชวยพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาหรือมีความสงบสุข มีสวนรับผิดชอบกับ

สภาพแวดลอมและกิจกรรมตาง ๆ ในสังคม ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจจงึควรมีจรรยาบรรณตอสังคม 

 (7)  จรรยาบรรณตอผูประกอบธุรกิจ เพราะ นอกจากผูประกอบธุรกิจจะประกอบ

ธุรกิจดวยการมีจรรยาบรรณตอพนักงานแลว พนักงานก็เชนเดียวกันยอมตองมีจรรยาบรรณ

ในการประกอบอาชีพตอผูประกอบธุรกิจเชนเดียวกัน ถาทั้ง 2 ฝุายตางปฏิบัติตอกันดวยการมี

จรรยาบรรณยอมทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จและอยูรวมกันอยางมีความสุขได ดังนั้น 

พนักงานจงึควรมจีรรยาบรรณตอผูประกอบธุรกิจดวย 
 

4.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR)  

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ หมายถึง การประกอบกิจการดวยความดูแล

ใสใจตอผูมีสวนไดเสีย  เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกํากับใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ เป็นไปดวยความซื่อสัตยแ 

สุจริต โปรงใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม โดยพรอมจะแกไขเพื่อลดผลกระทบ ดังกลาว กับการนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการใหเกิดการดําเนินกิจการเป็นการสรางความสําเร็จและ

ประโยชนแสุข อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทุกเวทีการคา ซึ่งจะเป็นผลดีตอ     

ความยั่งยืนของกิจการ ผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางแทจริงสําหรับ    

ผูมีสวนไดเสียของกิจการ ซึ่งไมใชแคเจาของกิจการและผูถือหุน 

 การแสดงความรับผดิชอบตอสังคม ไมใชการทํากิจการใหถูกกฎหมายหรือถูกตอง

แตเพียงอยางเดียว แตเป็นการลงทุนในมนุษยแ ผูมีสวนไดเสียของกิจการ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ซึ่งทั้งหมดนําไปสูความอยูรอดโดยรวมและรายไดที่มั่นคงนั่นเอง ดังนั้น วิธีมองความรับผิดชอบ
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ตอสังคมจงึคลายกับการมองการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา ซึ่งไมสามารถลงทุนอยางไรทิศทางได 

และยังตองใชเวลาพอสมควรกอนที่จะผลิดอกออกผลได เป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาวและ

เพื่อขยายความเขาใจ เราอาจพิจารณาวา ความรับผิดชอบตอสังคมหรือ CSR ไมใชเรื่อง

อะไรบาง ดังนี้ 

 CSR  ไมใชเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทําแลวก็จบไป ไมไดมีผลที่ยั่งยืนทั้งตอ

สังคมและกิจการ 

 CSR  ไมใชเป็นเพียงกิจกรรมประชาสัมพันธแทางการตลาด หรือการประชาสัมพันธแ

วา กิจการไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบาง 

 CSR  ไมใชเป็นเพียงการสรางภาพของกิจการที่บริจาคชวยสังคมสิ่งแวดลอมแลว

ปิดทายดวยการถายภาพพรอมกับผูบริหาร 

 CSR  ไมใชการลงทุนระยะสั้นๆ ไมใชกิจกรรมนอกการดําเนินงานของกิจการ 

(Out-of-Business Process) 

 CSR  ไมใชรายจายของกิจการแตอยางเดียว แตเป็นการลงทุนที่นําไปสูผลประกอบการ    

ที่เพิ่มขึน้อยางมั่นคงได 
 

 4.6.1  ความสําคัญและประโยชน์จากความรับผิดชอบต่อสังคม         

 ความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม คือ ชวยใหการดําเนินกิจการเป็นไป

อยางยั่งยืน กลาวคือ ธุรกิจไมเพียงแตทําการจัดหาผลิตภัณฑแหรือบริการที่สรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคาและดําเนินงานโดยไมสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมเทานั้น แตยังรวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมในทุกๆ สวนทั้งภายในและภายนอก

กิจการดวย ดังนั้น กิจการตองใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงความสัมพันธแดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมรวมกัน ดังภาพ 4.2 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงความยั่งยืนจากความรับผดิชอบตอสังคมของกิจการ 

ที่มตีอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย (2555, น. 24) 
 

 ประโยชน์ต่อกิจการ 

(1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางผลกําไรที่ดทีี่สุด 

(2) ปรับปรุงความสัมพันธแและสรางมุมมองใหม กับผูมีสวนไดเสียรวมถึงการติดตอสื่อสาร

กับผูมีสวนไดเสียที่แตกตางกันไดดีขึ้น 

(3) สรางภาพลักษณแและชื่อเสียงที่ดี รวมทั้งสงเสริมใหไดรับความไววางใจจาก

สาธารณชนเพิ่มขึน้ 

(4) ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางความนาสนใจในการลงทุนมากขึ้น 

(5) ปรับปรุงความนาเชื่อถือและความเป็นธรรมของธุรกรรมตางๆผานการมี    

สวนรวมทางการเมอืงอยางรับผดิชอบ มีการแขงขันอยางเป็นธรรมและปฏิเสธ

การคอรแรัปช่ัน 

สภาพแวดล้อม 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดทรัพยากร 

การป้องกันมลภาวะ 

(อากาศ น้ํา ดิน การสูญเสีย) 

เศรษฐกิจ 

กําไร 

การประหยัดต้นทุน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การวิจัยและพัฒนา 

สังคม 

มาตรฐานการดํารงชีวิต 

การศึกษา ชุมชน 

โอกาสความเท่าเทยีมกัน 

ความ

ยั่งยืน 

สังคม-สภาพแวดล้อม 

กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ภาวะการให้บริการดูแลสิ่งแวดล้อม 

ท้องถิ่นและโลกาภิวัฒน ์

สภาพแวดล้อม-เศรษฐกิจ 

ประสิทธิภาพพลังงาน 

เงินอุดหนุน/ผลตอบแทนจากการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เศรษฐกิจ-สังคม  

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ความเป็นธรรมทางการค้า 

สิทธิของผู้ปฏิบัตงิาน 

มิติแห่งความยั่งยืน 
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(6) สงเสริมใหเกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมบนพื้นฐานของ

ความเขาใจที่ดขีึน้ 

(7) เพิ่มโอกาสแกไขและลดความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอ

สังคมและความเสี่ยงอื่นๆ 

(8) สรางสรรคแใหเกิดนวัตกรรมทั้งภายในและนอกกิจการ กอใหเกิดความเจริญ 

เติบโตควบคูกับผลกําไรสูงขึ้น 

(9) ชวยสรางความประหยัดแกระบบการผลิต เนื่องจากการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปริมาณของเสียที่ลดลง 

(10) ใชเป็นแนวทางปูองกันหรือลดความขัดแยงเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจจะ

เกิดขึ้นกับผูบริโภค 

(11) สรางความภักดี การมีสวนรวมและขวัญกําลังใจ รวมถึงความปลอดภัยและ

สุขอนามัยที่ดใีหกับพนักงานและผูมีสวนไดเสีย 

(12) สงผลในทางบวกตอการสรรหา จูงใจและรักษาพนักงาน เป็นการเพิ่มขีด

ความสามารถดานทรัพยากรบุคคล 
 

 การประกอบกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได

พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยตั้งแตปี พ.ศ. 2517 มาประยุกตแใชอยางเขาใจและเขาถึงเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับกิจการมากขึ้น เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให

กิจการเจริญเติบโตอยางสมดุล มั่นคง ยั่งยืน กลาวคือมีความพอประมาณ มีเหตุผล              

มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในทั้ง 4 ดาน คือ เศรษฐกิ จ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม สงผลใหกิจการและพนักงานสามารถพึ่งพาตนเอง เป็นที่พึ่งใหแก

ผูอื่น โดยมีการอยูรวมกันอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตยแสุจริต อดทน 

ขยันหมั่นเพียร รวมถึงใชความรูอยางรอบคอบมีสตปิใญญาและแบงปใน 
 

 4.6.2  องค์ประกอบในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 การดําเนินงานดานความรับผดิชอบตอสังคม ประกอบดวย 2 มิติสําคัญ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 มิติภายใน 

(1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

                          องคแกรตางๆ ปใจจุบันมีความทาทายที่จะตองดึงพนักงานใหมีความสามารถ 

ดังนั้นธุรกิจฯ จงึควรสงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษยแอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรียนรู

ตลอดชีวิต (Life-long learning) การใหขอมูลที่โปรงใสกับพนักงานในทุกๆ ดาน การใหความสมดุล
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ระหวางงาน ชีวิตครอบครัว และการพักผอน การปฏิบัติอยางเทาเทียมทั้งดาน การคัดเลือก 

เขาทํางาน รายไดและความกาวหนาทางการงานโดยเฉพาะกับผูหญิงและผูพิการ การดูแลเอา

ใจใสพนักงานโดยเฉพาะที่ไดรับบาดเจ็บ และ/หรือ เกิดปใญหาสุขภาพจากการงาน เป็นตน 

 (2)  สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

 ถึงแมวาจะมีกฎหมายควบคุมดูแลดาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

แตกระแสการกระจายงานไปสูบริษัทคูคา (Supplier) ทําใหธุรกิจไมสามารถควบคุมไดทั่วถึง      

จึงเป็นประเด็นที่นาสนใจที่ควรจะชวยกันดูแล หรือตั้งเป็นนโยบายขององคแการ เชน เลือกรวมทํา

ธุรกิจ หรือเลือกใชบริษัทคูคา (Supplier) ที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ตอพนักงาน เพื่อเป็นการ

ควบคุมดูแลอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการบีบใหบริษัทอื่นๆ ที่ตองการจะทําธุรกิจกับเราตอง

พัฒนาตนเองตามไปดวย เพราะมิเชนนั้นหากเกิดผลรายจากการที่ใช  บริษัทคูคา (Supplier)       

ที่ไมใสใจสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง เมื่อเกิดกรณีขึ้นมาภาพลักษณแที่ไมดี

ก็จะมีผลกลับมาถึงบริษัทแม หรอืบริษัทผูวาจางดวย   

           (3)  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

                         การบริหารองคแการ ที่มีนโยบายที่จะรับผิดชอบพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤต

ทางเศรษฐกิจ สังคม หรอืการเมอืง หรอืแมแตการปรับโครงสรางภายในขององคแการเอง โดยเฉพาะ

การควบรวมกิจการตางๆ และมักจะนํามาสูการเลิกจางพนักงานจํานวนมาก ซึ่งไมสงผลดีตอ

องคแการเอง นอกเสียจากจะสุดวิสัยจริงๆ เพราะทําใหความเชื่อถือ ไววางใจ และความรูสึกเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกับองคแการ ตองเสียไป ทั้งนี ้ในชวงที่เกิดวิกฤตในองคแการฯ นั้นๆ การปรึกษาหารือ 

และสรางความรวมมือกันในกลุมผูที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเป็นนักลงทุน ผูบริหาร พนักงาน 

หรอืแมแตลูกคา ยอมนํามาซึ่งการแกปใญหาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกวา 

                         (4) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์การ 

                         การลดการใชทรัพยากรและการปลอยสารพิษ/ของเสีย ซึ่งเป็นการลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ยอมเป็นผลดีตอองคแการนั้นๆ เอง ในอันที่จะจัดการการผลิตสินคา/

บริการ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดตนทุนดานพลังงาน และการจัดการของเสีย

ตางๆ อีกดวย ซึ่งนําไปสูผลกําไรที่สูงขึ้น ความสามารถในการแขงขันในตลาดที่ เพิ่มขึ้น           

และที่สําคัญ เป็นการสรางภาพลักษณแใหกับบริษัท ถือวาไดประโยชนแตอทุกฝุาย (Win-Win) 

 (5)  บรรษัทภิบาลและความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ 

 ปใจจุบัน ความเชื่อมั่น ที่มตีอบริษัทฯ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ ดังนัน้ความโปรงใส และขัน้ตอนการตัดสินใจตางๆ ของบริษัท

ที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งตอความมั่นคงของบริษัท        

ในมุมมองของนักลงทุน และความมั่นคงในสังคม ทั้งนี้เป็นเพราะวาการบริหารจัดการที่มี    
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ความโปรงใส ทางบัญชี และกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับนั้นยอมนําไปสู ขอมูลที่มี     

ความชัดเจน ซึ่งสามารถเขาถึงไดโดยนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดระบบการลงทุนใน

สังคมโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ ความผิดปกติทางการเงิน หรือกระบวนการตัดสินใจตางๆ 

ยอมจะสามารถถูกพบและจัดการไดโดยองคแการที่เกี่ยวของ และลดโอกาสของความสูญเสีย

ทั้งในดานการเงินและทรัพยากรตางๆ ที่ตองเสียไปกับการคอรัปช่ันอีกดวย ซึ่งนําไปสูสังคมที่มี    

ความยั่งยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด 

 มิติที่ 2 มิติภายนอก 

 (1) การจัดการกับคู่ค้า (Supplier) และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners)             

ที่รับผิดชอบต่อสังคม  

                      การจัดการกับคูคาและหุนสวนกิจการที่รับผิดชอบตอสังคม การเลือกคูคา

และหุนสวน กิจการควรคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการนั้นๆ ดวย เพื่อขยาย       

ความรับผิดชอบตอสังคมของตนไปสูกิจการดังกลาวใหครอบคลุมทั้งหวงโซการผลิต เชน การชวย

พัฒนาระบบการทํางานของคูคาใหมีความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐานที่วางไว การจัดการ

สิ่งแวดลอมของบริษัทคาปลีกตางๆ ไปพรอมๆ กับการลดตนทุนและเพิ่มผลกําไร การเลือกคูคาที่

ผลิตสินคาโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม การซือ้สินคาที่ลดการใชหีบหอโดยไมจําเป็น เป็นตน 

 (2)  การดูแลผู้บริโภค  

                      ผูบริโภคหรือผูซื้อสินคา/บริการขององคแการ เป็นแหลงที่มาของรายได ดังนั้น

จึงตองมีระบบการดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา/บริการ ต้ังแตการผลิต การขาย   

ไปจนถึงการทิ้งซากการผลิตใหเกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและราคา และ

มีจริยธรรม นอกจากนั้น ยังสามารถแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการเลือกผลิต/จําหนาย 

สินคา/บริการเฉพาะดานใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค หรือแมแตการออกแบบผลิตภัณฑแให

สามารถใชไดกับทุกกลุม ที่รวมถึงผูพิการดวย (Design for All) เชนเครื่องใชไฟฟูาที่มีอักษรเบลลแ 

และ/หรือ สั่งการดวยเสียง สําหรับคนปกติและคนตาบอดใชได 

 (3)  ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคยีง (Local Communities)  

                      การดําเนินงานของกิจการ ปกติจะใหประโยชนแตอชุมชนอยูแลว เชน การจาง

แรงงานในชุมชนนํามาซึ่งรายไดสูชุมชนและเพิ่มรายไดภาษีของพื้นที่ เป็นตน ทําใหเกิดทุนสาธารณะที่

สามารถนํามาสรางประโยชนแเพิ่มแกชุมชนไดอีก นอกจากนั้น กิจการตองพึ่งพาชุมชนในรูปแบบแรงงาน 

ความรวมมือและอื่นๆ ดังนั้น ควรชวยเหลือดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของชุมชนผานการพัฒนาเพื่อ

นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนนั้น ๆ  ซึ่งผลตอบแทนที่จะไดรับ คือภาพลักษณแที่ดีและความรวมมือของ

ชุมชนที่พรอมจะชวยเหลือกิจการ  
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 (4) ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

 กิจการควรจัดใหมีกิจกรรมรูปแบบตางๆ เพื่อแกไขปใญหาและพัฒนา

สังคมในประเด็นที่เกี่ยวของและสนใจ ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทผูนําทางธุรกิจตอการสราง

ความเปลี่ยนแปลงในสังคม และกิจกรรมเหลานี้ควรวัดผลได ดังนั้น ตองวางแผนและ           

หาพันธมิตรในการปฏิบัติงานซึ่งจะนํามาสูภาพลักษณแที่ดี อันเป็นรากฐานสําคัญในการสราง

ความไววางใจและคุณคาใหแกกิจการในมุมมองของผูบริโภคและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจ ยอมมีวัตถุประสงคแเหมือนกันอยูประการหนึ่งก็คือ

การสรางผลประโยชนแตอบแทนใหคุมคากับการลงทุน แตการที่จะบรรลุซึ่งวัตถุประสงคแดังกลาว

ไดนี้ จะตองไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของหลายฝุายดวยกัน คือ ผูถือหุน กรรมการบริหาร 

กรรมการฝุายตาง ๆ พนักงาน คูสัญญา คูคา ผูบริโภค สรรพากร สื่อมวลชน รัฐบาล และสังคม 

เป็นตน ดวยเหตุนีธุ้รกิจตาง ๆ ที่จะบรรลุวัตถุประสงคแดังกลาวได จึงตองมีความรับผิดชอบตอผูที่

ตนเกี่ยวของดวยเหลานี้  ซึ่งความรับผิดชอบตอผู เกี่ยวของทุกฝุายจะตองประกอบดวย          

ความเป็นธรรม อันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจอยางสูงสุดรวมกัน นั่นคือ จริยธรรมทางธุรกิจและ

ความรับผดิชอบตอสังคมของกิจการ 
    

       ผลลัพธ์จากการที่องค์การมีจรยิธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ความมีจริยธรรมของผูบริหารในธุรกิจตางๆ เชน ธนาคารพาณิชยแ การประกันภัย 

การขนสง และธุรกิจอื่นๆ พบวาสงผลตอธุรกิจในทางบวกดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลลัพธแจากการท่ีองคแการมจีริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 
 

ผลในทางบวก  Positive Outcomes ผลในทางลบ Negative Outcomes 

ทําใหองคแการมีชื่อเสยีงและความนิยม 97% 

เป็นองคแการท่ีมีความเขมแข็งในสังคม 89% 

ทําใหมีจุดแข็งทางดานเศรษฐกจิและสังคม 74% 

พนักงานมีความพึงพอใจสูง 72% 

ไมถูกกดดันจากขอกําหนดของกฎหมาย 63% 

ผูบรหิารมคีวามพึงพอใจสูง  62% 

เพิ่มโอกาสทางธุรกจิ 60% 

ทําใหมีความสามารถทางการบรหิารจัดการท่ีดี 55% 

เพิ่มผลกําไรในระยะยาว52% 

ทําใหรักษาลูกคาไวไดยาวนาน  40% 

มกีารลงทุนเพื่อสังคมในรูปแบบตาง ๆ 38% 

ทําใหกําไรระยะสั้นลดลง 59% 

ทําใหเกิดความขัดแยงในเปูาหมายทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเงิน 53% 

สนิคาที่ผลิตสูผูบรโิภคมรีาคาสูง 41% 

เกิดความขัดแยงทางการบรหิารจัดการ 27% 

ไมเป็นท่ีพอใจแกผูถอืหุน 24% 

ผลผลิตนอยลง 18% 

กําไรระยะยาวนอยลง 13% 

รัฐบาลเพิ่มขอกําหนดของกฎหมายมากขึน้ 11% 

องคแการมีจุดออนทางดานระบบเศรษฐกจิและสังคม 7% 

เพิ่มผลกําไรในระยะสั้นได 36% 
 

ที่มา :  เนตรแพัณณา ยาวริาช. (2551, น. 47) 
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4.7  การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรอื บรรษัทภิบาล หรอื ธรรมาภิบาล (Good governance) 

 การกํากับดูแล (Governance) นักวิชาการในตางประเทศนํามาใชกันแพรหลายตั้งแต

ทศวรรษที่ 1980 และไดพัฒนามาเป็นคําวา การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) 

เป็นแนวคิดและกระบวนการที่องคแกรพึงปฏิบัติ มีรายละอียดแตกตางกันไปตามรูปแบบการจัดตั้ง

องคแกร เชน บริษัทเอกชน บริษทมหาชน และตามลักษณะความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ 

ไมมีมาตรฐานตายตัว ไมเป็นรูปแบบเดียวกัน กลาวคือ ยึดสาระสําคัญเหนือรูปแบบ (Substances 

Over Form) และขึน้อยูกับสามัญสํานึกและดุลพินิจเป็นหลัก 

 องคแกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 

Cooperation and Development: OECD, p.11) ไดใหคําจํากัดความของคําวา “การกํากับดูแล

กิจการ” วาหมายถึง ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธแกันของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุมขององคแกร ผูมีสวน

ไดสวนเสียพึงไดรับการปฏิบัติอยางเป็นธรรม กลาวคือ  เจาของกิจการ ผูถือหุน ผูซื้อสินคา ผูขาย

สินคา ลูกจาง พนักงาน เจาหนี้ รัฐบาลและสังคมโดยรวม ตองไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม 

(Fairness) และเสมอภาค รวมถึง การมีระบบบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานภายในบริษัท

เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุถึงเปูาหมายที่ตัง้ไว เพื่อประโยชนแสูงสุดของผูถือหุนในระยะยาว 

 ปิยะนารถ สิงหแชู (2556) ไดเขียนบทความอธิบายวา ในประเทศไทย การกํากับดูแล

กิจการที่ด ีองคแกรสวนใหญหมายถึง ธรรมาภบิาล หรอื บรรษัทภบิาล (Good Corporate governance) 

ในภาครัฐมักใช ธรรมภบิาล คือ การปกครองโดยยึดหลักธรรมเป็นที่ตัง้ คําวา “ธรรมภบิาล” มาจาก 

“ธรรม” และ “อภบิาล” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2554 (น. 597) ไดใหนิยามของคํา

วา “ธรรม” หมายถึง “คุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง 

ความยุติธรรม ความถูกตอง กฎ เกณฑแ กฎหมาย” สวนคําวา “อภิบาล” (น.1374 ) หมายถึง    

“การบํารุงรักษา การปกครอง” ดังนั้น คําวา “ธรรมาภิบาล” จึงมีความหมายวา การจัดระบบ

ปกครอง การบริหารจัดการ รวมถึงการสอดสองดูแล โดยยึดหลักธรรมทางศาสนา ศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม ความดี กฎระเบียบ กฎเกณฑแ กฎหมายเพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมและ

ความถูกตองชอบธรรมทั้งปวงแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมองคแกร ทั้งนี้ ในสวนของภาครัฐ 

“ธรรมาภิบาล” เป็นการบริหารของรัฐที่มุงความดีงามและเกิดประโยชนแสูงสุดแกภาครัฐและ

ประชาชนอยางทั่วถึงและยุติธรรม แนวคิดธรรมาภิบาลตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจะ

ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

 สําหรับภาคเอกชน การกํากับดูแลกิจการที่ด ีหรอื บรรษัทภบิาล ไดรับความสนใจมากขึ้น

นับตั้งแตเกิดวิกฤตทางการเงินในเอเซียและกรณีลมสลายของ บริษัท Enron และ WorldCom

เป็นตนมา บริษัทมหาชนในปใจจุบันมีความเป็นสากลจึงตองใหความสําคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาล
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เป็นอยางมาก เนื่องจากตองรับผิดชอบตอผูที่เกี่ยวของ (ผูมีสวนไดสวนเสีย) มากมาย เชน ผูถือหุน

ภายนอก ลูกจาง พนักงาน ชุมชน สังคม กลาวคือ ผูถือหุนภายนอกตองไดรับความคุมครองใน  

การลงทุน ลูกจางพนักงานตองไดรับความคุมครองในดานสิทธิมนุษยชน สังคมตองไดรับ         

การพิทักษแ ดังนั้น องคแกรตองจัดใหมีระบบบริหารงาน การควบคุมสอดสองดูแลเพื่อพิทักษแ 

ปกปูองผลประโยชนแของผูมีสวนไดสวนเสียระยะยาว อันจะเป็นการสรางมูลคาใหกับองคแกรและ

สรางความยั่งยืนใหองคแกรในระยะยาวดวย 

 บรรษัทภบิาลตามคํานิยามที่กําหนดโดย OECD มีองคแประกอบสําคัญ 3 สวน คือ 

(1) โครงสรางและกระบวนการภายในที่ใชในการประเมินผลงานของฝุายบริหาร 

(2) ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธแระหวางคณะกรรมการ ฝุายบริหารจัดการ ผูถือหุนและ  

ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นในการสอดสองดูแลผลปฏิบัติงานของบริษัท 

(3) ระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุม ตรวจสอบ และปูองกันความเสี่ยงอันจะ

กอใหเกิดการเพิ่มคุณคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรม  

ที่ดี องคแกรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตองมีระบบควบคุมภายในที่ดีสงเสริมใหบรรลุ

วัตถุประสงคแในระยะยาว และเสริมสรางใหเกิดความโปรงใสไรทุจริตในองคแการ 

ซึ่งถือวาเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอยางยิ่งตอการพัฒนาองคแกรอยางยั่งยืน     

การควบคุมภายในที่ดี ตองเนนในทุกระดับขององคแกร ตั้งแตระดับ แผนก ฝุาย  

ไปจนถึงองคแกรโดยรวม ทั้งนี้ ควรมีกลไกในการปูองกันตรวจจับการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด อันจะเป็นการสะทอนถึงประสิทธิภาพของการออกแบบกลไกใน   

การปูองกันความเสี่ยง นอกจากนี้ระบบควบคุมภายในควรจะสงเสริมใหบรรลุ

วัตถุประสงคแหลักของการควบคุมภายในทั้ง 3 ดาน คือ ดานปฏิบัติงาน ดานการ

จัดทํารายงานการเงิน และดานความสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับที่

เกี่ยวของ  

 

บทสรุป 

 จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ ที่สังคมมุงหวังใหคนในสังคมนั้น

ประพฤติมีความถูกตองในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) 

เป็นหนาที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ทั้งนี้เพื่อ

กอใหเกิดความเจริญรุงเรอืงขึน้ในสังคม การที่จะปฏิบัติใหเป็นไปเชนนั้นได ผูปฏิบัติจะตองรูวาสิ่ง

ใดถูกสิ่งใดผดิประกอบดวยคุณธรรมหลายประการซึ่งมาจากคําสอนทางศาสนาและปรัชญาตางๆ  

เป็นสิ่งที่มีคุณคากับชีวิตมนุษยแ ชวยพัฒนาจิตและยกระดับคุณภาพชีวิต สําหรับจริยธรรมทาง

ธุรกิจ นั้น หมายถึงมาตรฐานการกระทําที่ผูบริหารควรปฏิบัติทางธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ 



                                บทที่  จริยธรรมของผู้ประกอบการและความรบัผดิชอบต่อสังคม            

 
133 

(Business ethic) เป็นการนําหลักจริยธรรมมาประยุกตแใชกับธุรกิจ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเป็นไป

อยางถูกตองเหมาะสม อยูในแนวทางของศีลธรรม หรือเป็นการประยุกตแใชขอที่ควรประพฤติ

ปฏิบัติ เพื่อใหอยู ในแนวทางของศีลธรรมและกฎศีลธรรมสําหรับสถานการณแทางธุรกิจ            

ซึ่งประกอบดวยจริยธรรมทางธุรกิจตอลูกคา ตอคูแขงขัน ตอหนวยงานราชการ ตอพนักงาน      

ตอสังคม และตอนักธุรกิจดวยกัน  

 ปใจจุบัน สภาพสังคม เศรษฐกิจ และระบบการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจตอง

ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคม ซึ่งสังคมมีความคาดหวังให

ธุรกิจตอบสนองความตองการ 2 ประการ คือ ความตองการทางดานเศรษฐกิจ หมายถึง         

การจัดหาสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และความตองการทางดานสังคม 

หมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและการสงเสริมวัฒนธรรม

และคานิยมที่ด ีทั้งนี ้จริยธรรมธุรกิจมีประโยชนแ คือ กอใหเกิดความเชื่อถือ กอใหเกิดความทุมเท 

กอใหเกิดภาพลักษณแที่ดี กอใหเกิดการลดหยอนทางกฎหมาย กอใหเกิดความสุขในการทํางาน 

จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละประเภท

กําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น     

ลายลักษณแอักษรหรือไมก็ไดสวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานทางจริยธรรม 

ซึ่งเป็นกฎเกณฑแมาตรฐานของพฤติกรรม และความประพฤติ ซึ่งสามารถอางอิงเป็นเอกสาร

สําหรับองคแการ หรือบุคคลทั่วไปที่มีผลประโยชนแเกี่ยวของ เพื่อสรางมาตรฐานทางพฤติกรรม

และกรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม เพื่อนําเป็นแนวทางในการดําเนินงานในองคแการ 

จรรยาบรรณธุรกิจใชเป็นแนวทางใหผูประกอบธุรกิจยึดถือปฏิบัติกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อ

สรางสรรคแ และจรรโลงไวซึ่งสังคมที่ดีและนาอยูสําหรับเพื่อนมนุษยแ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจจึงตองเป็นผูที่มีความประพฤติดีและศรัทธาในวิชาชีพของตน            

เป็นแบบอยางที่ดีแกผูอื่น อันสงผลใหเกิดการยอมรับจากคนทั่วไปในสังคมและสามารถทําให

ธุรกิจดํารงอยูไดและเจริญกาวหนามากขึ้น  

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง การประกอบกิจการดวยความดูแลใสใจ

ตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกํากับใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ เป็นไปดวยความซื่อสัตยแ 

สุจริต โปรงใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ความสําคัญและประโยชนแของการรับผิดชอบตอสังคม คือ ชวยใหการดําเนินกิจการ

ยั่งยืน  องคแประกอบในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย 2 มิติสําคัญ คือ 

มิติภายใน ไดแก (1) การจัดการทรัพยากรมนุษยแอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (2) สุขภาพและ

ความปลอดภัยในการทํางาน (3) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
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(4) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคแการ (5) บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนิน

กิจการ และ มิติภายนอก ไดแก (1) การจัดการกับคูคา (Supplier) และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) 

ที่รับผดิชอบตอสังคม (2) การดูแลผูบริโภค (3) ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง (Local Communities) 

(4) ความรับผดิชอบตอสังคมโดยรวม  

การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาล หรือ ธรรมาภิบาล (Good governance) 

หมายถึง ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธแกันของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุมขององคแกร ผูมีสวนได    

สวนเสียพึงไดรับการปฏิบัติอยางเป็นธรรม กลาวคือ  เจาของกิจการ ผูถือหุน ผูซื้อสินคา ผูขาย

สินคา ลูกจาง พนักงาน เจาหนี้ รัฐบาลและสังคมโดยรวม ตองไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม 

(Fairness) และเสมอภาค รวมถึง การมีระบบบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานภายใน

บริษัทเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุถึงเปูาหมายที่ตั้งไว เพื่อประโยชนแสูงสุดของผูถือหุนในระยะยาว 

ดังนั้น องคแกรจึงตองจัดใหมีระบบบริหารงาน การควบคุมสอดสองดูแลเพื่อพิทักษแ ปกปูอง

ผลประโยชนแของผูมีสวนไดสวนเสียระยะยาว อันจะเป็นการสรางมูลคาใหกับองคแกรและสราง

ความยั่งยืนใหองคแกรในระยะยาวดวย 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 4 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท 

1. จรยิธรรมและจรยิธรรมธุรกิจหมายถึงอะไร อธิบาย 

2. บอกความหมายของคําตอไปนี้มาพอเขาใจ คานิยม จรรยา จรรยาบรรณ  

คุณธรรม และธรรมาภิบาล 

3. ทําไมสังคมจึงมีความคาดหวังตอระบบธุรกิจ ใหอธิบายความคาดหวัง 2 ประการ

ที่สังคมตองการ 

4. อธิบายประโยชนแของจรยิธรรมธุรกิจ  

5. จรรยาบรรณวิชาชีพเกิดขึ้นเพราะอะไร   

6. อธิบายความหมายของจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของผูประกอบการ 

7. ความรับผดิชอบตอสังคมของธุรกิจ หมายถึงอะไร 

8. อธิบายความสําคัญและประโยชนแจากความรับผิดชอบตอสังคม  

9. อธิบายองคแประกอบในการดําเนินงานดานความรับผดิชอบตอสังคม 

10. ใหทานเลาประสบการณแที่ทานเห็นวา เป็นจริยธรรมธุรกิจที่ดี หรือเป็นปใญหา

จรยิธรรมธุรกิจมา 1 กรณี พรอมอธิบายประเด็นสําคัญและเสนอความคดิเห็น 

 
ส่วนที่ 2  กรณีศึกษาที่ 1 

             ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/5378 
 

สคบ.เชือด 15 บริษัทเอาเปรียบผู้บริโภค 
สั่งปรับธุรกิจชุดสังฆทานไม่ติดฉลากรวม 6 หม่ืนบาท 

 

          คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คคบ.) เชือดผูประกอบการเอาเปรียบผูบริโภค มีมติให

ฟูองแพงบริษัท 15 แหง เผยผูติดตั้งถังก฿าซเอ็นจีวี เจอ 4 บริษัท และสั่งปรับกรณีโฆษณาสินคาไม

เป็นจริง เทสโกโลตัสโดนดวยฐานโฆษณาเป็นเท็จ 
 

          นางรัศมี วิศทเวทยแ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เปิดเผย

วาที่ประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คคบ.) มีมติใหดําเนินคดีแพงกับบริษัท 15 แหงที่

กระทําการละเมิดสิทธิผูบริโภค ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 พรอมมีมติสั่ง

ปรับบริษัทและบุคคลที่โฆษณาสินคาดวยขอความอันเป็นเท็จในหลายกรณี 
  

 ทั้งนี้ กรณีการฟูองแพง เชน ดําเนินคดีบริษัทติดตั้งถังก฿าซเอ็นจีวี 4 บริษัท ไดแก บริษัท 

โควยูฮะ อีซูซุเซลลแ จํากัด บริษัท ยูโรเปี้ยน โอโตโมบิลสแ จํากัด บริษัท บางกอกไครสเลอรแ จํากัด 

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/5378
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และบริษัท โมนิกา มอเตอรแ จํากัด ที่ติดตั้งเครื่องยนตแพรอมถังก฿าซเอ็นจีวี แตเมื่อดําเนินการแลว

รถยนตแของผูบริโภคเสียหาย โดยเครื่องยนตแดับกะทันหัน และบริษัทปฏิเสธความรับผดิชอบ 
  

           นอกจากนี้ ยังมีสถานออกกําลังกาย โอเอซีส เฮลทแ คลับ ที่ปิดกิจการขณะที่สมาชิกยังใช

บริการไมครบกําหนด และบริษัทไมยอมคืนเงินคาสมาชิก  บริษัท เอ็น เบสทแ ทราเวิล แอนดแ เอ

ดูเคช่ัน จํากัด หลอกลวงผูบริโภคที่จะไปศึกษาตอตางประเทศ โดยผูบริโภคชําระเงินแลว แตบริษัท

ไมสามารถจัดหาที่เรียนได หางหุนสวนจํากัด เอส.พี.ไทย คอนเนช่ัน แทรเวล ใหบริการตั๋ว

เครื่องบินโดยสาร แตไมสามารถจัดหาบริการ และไมคนืเงนิแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย 
  

สวนกรณีการสั่งปรับ เชน บริษัท นิคเคน (ประเทศไทย) จํากัด กรณีโฆษณาผลิตภัณฑแ

เครื่องปรับสภาพน้ํายี่หอ "ไพแม็ก ออพติไมเชอรแ ทู" เกินความเป็นจริง โดยปรับบริษัทและผูมี

อํานาจลงนามรายละ 5 หมื่นบาท และยังสั่งปรับหาง "เทสโก โลตัส" ที่โฆษณาเป็นเท็จ รวมทั้ง

เปรียบเทียบปรับผูประกอบการธุรกิจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม 12 ราย เพราะไมติดฉลากระบุ

รายการสินคาในชุดสังฆทาน รายละ 5 พันบาท รวม 6 หมื่นบาท 
  

           ขณะเดียวกัน คคบ. มีมติสั่งหามขายสินคาภาชนะสําหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใชสาร

ตะกั่ว เป็นตัวประสานถาวร จากที่คคบ. สั่งหามขายสินคาเครื่องทําน้ําเย็นและหมอกเวยเตี๋ยวที่ใช

สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมประสาน เพราะหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวภายใน 30 วัน ไม

มีผูประกอบการรายใดคัดคานคําสั่ง 
  

           นางรัศมี กลาววา ที่ประชุม คคบ. มีมติปรับโครงสรางสํานักงานคุมครองผูบริโภค โดยจะ

ตั้งสํานักงานคุมครองผูบริโภคระดับภาค 9 ภาค มีหนาที่ ใหคําแนะนําแกประชาชน และ

คณะอนุกรรมการ คคบ. ประจําจังหวัด เพื่อคุมครองผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ 

 

                                                                           ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  
  

จากกรณีศึกษาดังกลาว ใหพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้ 

1. มีกรณีปใญหาจริยธรรมทางธุรกิจอะไรบาง 

2. ผลเสียจากการไมมจีรยิธรรมมอีะไรบาง อยางไร 

3. หากไมตองการใหเกิดปใญหาดังกลาวผูประกอบการควรมจีรยิธรรม จรรยาบรรณ 

หรอืความรับผิดชอบในดานใด อยางไรบาง 

4. ความรับผดิชอบตอสังคมมีประโยชนแอยางไรตอผูประกอบการ 
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กรณศึีกษาที่ 2  
 

 

นโยบายจรยิธรรมทางธุรกิจสําหรับกลุ่มบรษิัทปูนซีเมนต์นครหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  http://www.siamcitycement.com/about/cor_profile/code_of_conduct.aspx?lang=th 
 

     

 จากภาพนักศึกษามีความเขาใจในประเด็นนโยบายจริยธรรมทั้ง 10 ประการวาอยางไร 

ใหเขียนอธิบายความ 

1. การเป็นบรรษัทภบิาล....................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

2. ยึดมั่นในความรับผดิชอบตอสังคม ................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

3. สรางผลงานดานการดูแลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ........................................................ 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

4. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

5. การใชและปูองกันทรัพยแสินและขอมูลบริษัท ................................................................ 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

การหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ 10 ประการ 

ของ  กลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง 

การเป็น 
บรรษัทภบิาล 

ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

สร้างผลงานการดูแล
สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

ยึดมั่นในการปฏบิัติ
ตามกฎหมาย 

การใช้และป้องกัน
ทรัพย์สินและข้อมูล

บริษัท 

ของก านัลและการ
บริจาค 

การบันทึกรายการ
และบญัช ี

การสื่อสารอย่าง
โปร่งใส 

การมีความ
รับผิดชอบ 

http://www.siamcitycement.com/about/cor_profile/code_of_conduct.aspx?lang=th
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6. การหลกีเลี่ยงผลประโยชนแทับซอน ................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

7. ของกํานัลและการบริจาค ................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

8. การบันทึกรายการและบัญชี ........................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

9. การสื่อสารอยางโปรงใส .................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

10. การมคีวามรับผดิชอบ ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

@@@@@@@@@@@ 
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บทที่ 5 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 

 

1. สามารถอธิบายบริบทโลกปใจจุบัน 

2. สามารถอธิบายบริบทภายในประเทศได 

3. สามารถบอกประเภทของสภาพแวดลอมองคแการธุรกิจได 

4. สามารถอธิบายสภาพแวดลอมของภายนอกองคแการธุรกิจได 

5. สามารถอธิบายสภาพแวดลอมของภายในองคแการธุรกิจได  

6. สามารถอธิบายความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธแได 

7. สามารถบอกความสําคัญของการจัดการเชงิกลยุทธแและนโยบายธุรกิจได 

8. สามารถอธิบายกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธแได 

9. สามารถบอกระดับของการจัดการเชิงกลยุทธแได 

10. สามารถอธิบายวิธีการสรางหรอืการกําหนดกลยุทธแได 

11. สามารถวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเพื่อกําหนดกลยุทธแได 

12. สามารถบอกประโยชนแของการจัดการเชงิกลยุทธแได 
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5.1  บรบิทโลกปัจจุบัน (Global Environment) 

โลกปใจจุบันเป็นเป็นโลกไรพรมแดน ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและ       

การสื่อสาร ทําใหมนุษยแสามารถสื่อสารและเขาถึงขอมูลตางๆ ไดพรอมกันทั่วโลกอยาง         

ไรขีดจํากัด (Anytime Anywhere) ขณะเดียวกันมนุษยแก็ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ 

รอบดานทั้งดานการเมอืง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสงผลกระทบตอประชาคมโลก ทุกคนในโลก  

ตางไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของบริบทโลก โดยเฉพาะองคแการธุรกิจเป็น

หนวยเศรษฐกิจที่สําคัญของสังคม ยิ่งตองมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อความอยูรอด มิฉะนั้น

แลวจะอยูยาก หรืออยูไมได เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น รวดเร็วและไรขีดจํากัดตาม

ความเจรญิดานเทคโนโลยี           

               การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถพิจารณาไดจากสาระสําคัญของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ซึ่งจะพบวา โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

โดยสรุปไดดังนี้ 

(1) กฎกติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤต

เศรษฐกิจและการเงนิของโลกที่ผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหาร

จัดการเศรษฐกิจโลกทั้งดานการคา การลงทุน การเงิน สิ่งแวดลอม และสังคมเพื่อการจัด

ระเบียบใหมที่สําคัญของโลก 

(2)  การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย 

ทวีความสําคัญเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิ ฮองกง เกาหลี สิงคโปรแ 

ไตหวัน และกลุมประเทศอาเซียน ที่มีแนวโนมเป็นศูนยแกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก 

ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และ

การเพิ่มขึน้ของชนช้ันกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกําลังซือ้ในตลาดโลก 

 (3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเน่ือง การเป็นสังคมผูสูงอายุของ

ประเทศสําคัญๆ ในโลก มีผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศ เกิดความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงานเขมขนเป็นการใชองคแความรูและ

เทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหการพัฒนาคนมุงสรางใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญ ควบคูไปกับ  

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนกําลังแรงงานที่ ขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศที่เขาสูสังคม

ผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพิ่มขึน้ ทําใหงบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาดานอื่นๆ ลดลง  

(4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 

กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผนดนิไหว ดินถลม ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ไฟปุา ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกออนแอ สูญเสีย     

พันธุแพชืและสัตวแ พืน้ผิวโลกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
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(5) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมอง    

และจิตที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูล

สวนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีไดชาจะกลายเป็นผูซื้อและมีผลิตภาพต่ํา ไมสามารถ

แขงขันกับประเทศอื่นๆ และการเขาถึงเทคโนโลยีที่ไมเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมจะทําให

เกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา 

                (6)  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสําคัญ 

ความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลกแต

การผลิตพืชอาหารลดลงดวยขอจํากัดดานพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู และการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศ ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต สงผลให

ผลผลิตอาหารสูตลาดลดลง ไมเพียงพอกับความตองการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกวา

กําลังซือ้โดยเฉพาะในกลุมประเทศยากจน อาจนําไปสูการเกิดวิกฤตอาหารโลก 

(7) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงขายที่ซับซอน

มากขึ้น สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
  

5.2 บริบทในประเทศ  (Internal Environment) 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในเกณฑแดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง        

ภาคเกษตรเป็นแหลงสรางรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเป็นฐานในการสราง

มูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจ 

ขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับตางประเทศทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุน สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังคงมี

บทบาทสําคัญตอการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แตภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําและ           

ขีดความสามารถในการแขงขันลดลง ทําใหบทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมี

แนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความออนแอดานปใจจัยสนับสนุน            

ในสวนของวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสรางพื้นฐาน กฎหมาย       

กฎ และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไมเอื้อตอการจัดระบบการแขงขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับ

สถานการณแการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
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(2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุจาก    

การ มีโครงสรางประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการพัฒนา

ศักยภาพทุกชวงวัย แตมีปใญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปใญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงตอ

สุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ํา ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัด

สวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แตกลุมผูดอยโอกาสยังไมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมได

อยางทั่วถึง ความเหลื่อมล้ําทางรายไดของประชากรและโอกาสการเขาถึงทรัพยากรเป็นปใญหา  

การพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมี    

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปใญหาการแพรระบาดของ ยาเสพติด

และการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน แตคนไทยตื่นตัวทางการเมืองและ

ใหความสําคัญกับความรับผดิชอบตอสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 

(3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม            

ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเติมใหปใญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรุนแรง กระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน       

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ขณะที่มี

ความขัดแยงทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษแสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไร

ก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงดานอาหาร แมจะตองเผชิญกับความทาทายจาก                 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความตองการพืชพลังงาน  

(4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 

ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แตความขัดแยงทางการเมือง ความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใตยังคงอยูและสงผลตอเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของ

นานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงใน

ภาพรวมที่ดีขึ้น แตขีดความสามารถในการปูองกันการทุจริตตองปรับปรุงการกระจายอํานาจ

ประสบความสําเร็จในเรื่องการเพิ่มรายไดใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น แตมีความลาชาใน     

การถายโอนภารกิจและมีความไมชัดเจนในการแบงบทบาทหนาที่กับราชการสวนกลาง 

ขณะเดียวกัน การคอรแรัปช่ันยังคงเป็นปใญหาสําคัญของไทยและเป็นอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศ 

จะเห็นไดวาบริบทโลกที่เกิดขึ้นเหลานี้ สงผลตอสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ      

ทุกประเทศทั่วโลก และวิถีชีวิตของประชากรในโลก เป็นสิ่งสําคัญที่หนวยธุรกิจตองรับทราบ

และวิเคราะหแถึงผลกระทบตอองคแกรเพื่อปรับตัวใหอยูรอด องคแการที่ไมปรับตัว อยางเชน 

Kodak, Blackberry Smart Phone,  American Airlines, ธานินทรแ  หรือที่กําลังตกต่ําลง เพราะ

ตามกระแสไมทันอยาง Nokia, Avon หรือการดําเนินการอยางไมมีธรรมมาภิบาลอยาง Enron 
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เป็นตน กิจการเหลานี้ เป็นตัวอยางของความลมเหลวและการไมศึกษาบริบทหรื อ

สภาพแวดลอมที่สงผลตอธุรกิจหรือองคแกร หรอืการปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง 
  

5.3 สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ (Business Environment) 

   การประกอบธุรกิจ ผูประกอบการธุรกิจ ตองมีความรูและตองศึกษาปใจจัย

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นปใจจัยเหลานี้ ชวยใหองคแการสามารถวิเคราะหแตัวตน

ขององคแการวาเป็นอยางไร ปใจจัยใดบางสงมีอิทธิพลและสงผลตอองคแการ เพื่อจะไดใช        

ในการกําหนดกลยุทธแในพัฒนาองคแการใหสามารถแขงขันไดและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

 ผูประกอบการธุรกิจทุกชนิดจําเป็นตองพิจารณาวาสภาพแวดลอมมีผลกระทบ    

ตอการตัดสินใจและกิจกรรมตางๆ ขององคแการธุรกิจอยางไร เพื่อจะไดเห็นโอกาสทาง

การตลาดและปูองกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพแวดลอมขององคแการธุรกิจ

เป็นตัวสงเสริม หรืออาจเป็นอุปสรรคตอความสําเร็จขององคแการได ทั้งนี้ สภาพแวดลอมของ

องคแการธุรกิจแบงไดเป็น 2 ประการ คือ สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน 
  

5.4 สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ (External Environmental) 

 5.4.1 สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง ปใจจัยที่มผีลหรืออิทธิพลตอการดําเนินงาน

ของธุรกิจ โดยอาจทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จหรอืลมเหลวก็ได ทั้งนี้ ธุรกิจไมสามารถควบคุม

ปใจจัยเหลานีไ้ด   

ทั้งนี้ สภาพแวดลอมภายนอกมีความสําคัญตอความสําเร็จของกิจการ การที่กิจการ    

จะประสบความสําเร็จไดนั้น ผูประกอบการตองมีความสามารถที่จะปรับตัวใหอยูรอด         

ในสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ตองรูจักกําหนดกลยุทธแที่เหมาะสม ที่สามารถ

แขงขันไดในสถานการณแตางๆ และตองสามารถบริหารกลยุทธแเหลานั้นใหเหมาะสมทั้งตอ

สถานการณแภายนอก และสอดคลองกับการปฏิบัติงานของบริษัทจะถือวาเป็นกลยุทธแที่ดีที่สุด 

ในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันและการอยูรอดในระยะยาว 

อยางไรก็ตาม สภาพแวดลอมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลายิ่งในยุคปใจจุบัน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรแ  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่สงผลให                

สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ปใญหาสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ และสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการพัฒนาประเทศกอใหเกิดความซับซอนยิ่งขึ้น 

ในแตละปใจจัยสภาพแวดลอม ตองอาศัยการวิเคราะหแและตรวจสอบจากปใจจัยแวดลอมหลายๆ ตัว

ประกอบกัน เพื่อที่จะทําความเขาใจไดอยางลึกซึ้งและถูกตองถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือ

แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การที่สภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ถือไดวา เป็นอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของการวางแผนกลยุทธแ เพราะวาการคาดการณแถึง      
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สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะยิ่งยากมากขึ้น และถาผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจไมเขาใจถึง      

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมก็มีแนวโนมวา แผนกลยุทธแที่วางไวจะไมประสบความสําเร็จ

ตามที่ตัง้เปูาหมายไว 

การวิเคราะหแหรอืประเมินปใจจัยสภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจมีวัตถุประสงคแเพื่อดู

แนวทางหรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจและพิจารณาวา

ผลกระทบดังกลาวเป็นอยางไร หากเป็นไปในทางบวกถือเป็นโอกาสทางธุรกิจ หากเป็นไป

ในทางลบถือเป็นภัยคุกคามหรือเป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ เปูาหมายในการวิเคราะหแ

สภาพแวดลอมภายนอกก็คือตองการที่จะใหธุรกิจมีโอกาสที่จะเตรียมตัวรองรับ การเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

สภาพแวดลอมภายนอกมีความสําคัญตอการการจัดการกลยุทธแ ดังนี้ 

(1) สภาพแวดลอมภายนอกเป็นไดทั้งโอกาส และภัยคุกคาม/อุปสรรคในการดําเนินงาน

ของธุรกิจ (Opportunity and Treat) โอกาส หมายถึง ธุรกิจจะไดรับผลในเชิงบวก หรือไดเปรียบ  

ในการดําเนินงาน สวนภัยคุกคาม/อุปสรรค หมายถึง ทําใหธุรกิจไมสามารถดําเนินงานได        

หรอืดําเนินงานไดอยางยากลําบาก 

(2) สภาพแวดลอมแตละปใจจัยสงผลกระทบตอธุรกิจที่เหมือนหรือแตกตางกัน 

ธุรกิจหนึ่งอาจไดรับผลกระทบในเชิงบวกแตอาจเป็นอุปสรรคกับธุรกิจอื่น ผูประกอบธุรกิจจึง

ตองจําแนกและวิเคราะหแไดวาแตละปใจจัยจะมีผลตอธุรกิจของตนแบบใดเพื่อจะไดปรับตัวได

ทันทวงที 

(3) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกมีผลตอความสําเร็จและลมเหลวของ

ธุรกิจ เชน การออกกฎระเบียบใหม อยางการลดภาษีสรรพสามิตใหรถคันแรกเอื้อตอธุรกิจ

ประกอบรถยนตแและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง แตธุรกิจซื้อขายรถมือสองไดรับผลกระทบทางลบ หรือ 

เทคโนโลยีใหมๆ ทําใหผลิตภัณฑแบางอยางไมสามารถแขงขันได เชน เทปเพลง กลองฟิลแม เป็นตน 
  

ผลการวิเคราะหแปใจจัยสภาพแวดลอมภายนอกจะบอกใหทราบวาธุรกิจ ควรเลือก

ที่จะผลิตสินคา/บริการอะไร อยางไร เพื่อใคร รวมถึงระบุไดวาธุรกิจ/อุ ตสาหกรรมใด             

ที่มีความนาสนใจและทําไมโครงสรางของธุรกิจ/อุตสาหกรรมนั้นจึงกอใหเกิดผลตอบแทนจาก

การลงทุนที่ดีกวา การวิเคราะหแปใจจัยสภาพแวดลอมภายนอกจึงเป็นสวนหนึ่งที่สําคัญ          

ที่ผูประกอบธุรกิจไมอาจละเลยได อีกทั้งยังตองเฝูาระวังวิเคราะหแและแยกแยะผลกระทบ     

ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อการตัดสินใจและปรับเปลี่ยนกลยุทธแการดําเนินงานใหเขากับ

สภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปใหทันเวลา 
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 5.4.2  ประเภทสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

สภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจอาจจําแนกไดเป็น 3 ประเภท ไดแก สภาพแวดลอม

ภายนอกทั่วไป สภาพแวดลอมภายนอกทางการแขงขัน และสภาพแวดลอมภายนอกใน            

การดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกทุกประเภทจะมีผลตอการดําเนินงาน

ขององคแการได การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกกอใหเกิดโอกาส (Opportunities) และ

ภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats) ในการดําเนินงานธุรกิจได ผูประกอบธุรกิจตองพิจารณาวา 

ธุรกิจตองทําอยางไรจึงจะใชประโยชนแจากโอกาสที่เกิดขึ้นและหาวิธีการในการหลีกเลี่ยงภัย

คุกคาม/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไดกับธุรกิจ ปใจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีดังนี ้

 5.4.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป  

       (General External Environment) 

 สภาพแวดลอมทั่วไปเป็นสภาพแวดลอมที่ไมมีความสัมพันธแหรือเกี่ยวของ   

กับธุรกิจโดยตรง แตมีอทิธิพลตอธุรกิจในระยะยาว ซึ่งไมสามารถควบคุมได ไดแก สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม การเมอืงและเทคโนโลยี เป็นตน อาจกลาวถึงรายละเอียดสภาพแวดลอมทั่วไป ดังนี ้  

(1) ประชากรศาสตร์ (Demographic) การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร 

ลักษณะครอบครัวชุมชนและระดับการศึกษามีผลตอการดํารงอยู การจากไปหรือการเกิดขึ้น

ขององคแการได เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) การออกแบบสินคา/บริการ       

ควรเป็นอยางไร แนวโนมการอุปโภคบริโภค การศกึษา สาธารณสุข และอื่นๆ จะไปในทิศทางใด 

(2) สภาพเศรษฐกิจ (Economic) จะเกี่ยวกับการดํารงชีพของประชาชนใน

ประเทศ ไดแก อัตราดอกเบี้ย เงินออม การวางงาน อัตราเงินเฟูอ การนําเขา-สงออก ดุลการคาและ

ดุลการชําระเงิน กฎ ระเบียบ โดยเฉพาะ กฎ กติกาใหมของโลกหลายๆ ดานสงผลใหทุกประเทศตอง

ปรับตัว เชน การกีดกันทางการคา  การตลาดสีเขียว การไมใชแรงงานเด็ก การเปิดเสรีทางการคา 

การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม เป็นตน  การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยแกลาง เชน ASEAN  

APEC BIMSTEC AFTA NAFTA GATT เป็นตน ปใจจัยเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอธุรกิจทั้งสิ้น โดยเฉพาะ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศยอมสงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจโดยตรง     

ใหเติบโตตาม หากปใจจัยเหลานีม้ีผลในทางลบอาจสงผลใหประชาชนมีรายไดลดลง เกิดปใญหา

การวางงาน ธุรกิจจะไดรับผลกระทบจนกลายเป็นอุปสรรคในการจัดการและไมสามารถ  

ดํารงอยูไดตอไป 

(3) การเมือง (Political) รวมไปถึงกฎหมายซึ่งเป็นกฎขอบังคับที่ประชากร

และธุรกิจตองเคารพและปฏิบัติตาม หากละเอียดหรือฝุาฝืนยอมสงผลทั้งภาพลักษณแและ        

การดําเนินงานอาจถูกดําเนินการตามกฎหมายได เชน ถูกสั่งใหปิดกิจการ ถูกยึดใบอนุญาตใน

การประกอบการหรือจายคาปรับจํานวนมากซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณแและการดําเนินงานใน
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อนาคต นโยบายทางการเมืองมีผลตอการกําหนดกลยุทธแในการจัดการจึงพบวาธุรกิจที่ปฏิบัติ

ตามหรือตามการเมืองจะดํารงอยูไดทามกลางการแขงขันที่รุนแรง นอกจากนี้ การกอการราย

สากลยังเป็นภัยคุกคามประชาคมโลกเศรษฐกิจ เชน ปใญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตกีดกัน

การทําธุรกิจสวนยาง การเปิดรานคานอกเวลา และธุรกิจอื่นๆ เป็นตน 

(4) เทคโนโลยี (Technology) เป็นปใจจัยสําคัญสําหรับประเทศกําลัง

พัฒนาการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีมีผลกระทบตอสังคมโดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจ เชน         

ตองปรับเปลี่ยนการผลิต เปลี่ยนแปลงตัวสินคาและผลิตภัณฑแ เป็นตน เทคโนโลยีเป็นไดทั้งใน

เชิงบวกและเชิงลบ โดยพบวาธุรกิจที่นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชสรางความไดเปรียบในแง        

การผลิต การจัดจําหนายและการจัดการโดยสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดไดมากกวา

องคแการธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีที่ลาสมัย  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญ      

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

(5) สภาพสังคม (Social) เป็นวิถีในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ 

โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเนื่องจากสามารถติดตอสื่อสารถึงกันได   

ทั่วโลกหรือยุค ทําใหความเป็นอยูและความตองการของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อยางเห็นไดชัดสงผลตอการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจตองติดตามตรวจสอบตลอดเวลาเพื่อ        

การปรับตัวใหเทาทันตามการเปลี่ยนแปลงและความนิยมของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลง  

ของประชากร ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต คานิยม ประเพณี

และความหลายหลายของวัฒนธรรมเนื่องจากความเป็นโลกาภิวัฒนแ (Globalizations) ธุรกิจใด 

ที ่ไมอาจปรับเปลี่ยนหรอืหากกําหนดกลยุทธแไมเหมาะสมอาจไมสามารถดํารงอยูได 

(6) คู่แข่งขัน (Competitors) โดยทั่วไปธุรกิจที่จะประสบผลสําเร็จตองมี

ความสามารถในการสนองความพึงพอใจตอความตองการของลูกคาเปูาหมายใหไดดีกวา      

คูแขงขันเพราะสภาพองคแการธุรกิจในปใจจุบันมีการแขงขันอยางรุนแรง การสรางความแตกตาง   

ในสินคาและบริการ นวัตกรรมใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา การเป็นผูนําในผลิตภัณฑแและสินคาไมใช

สภาวะตายตัว ธุรกิจไมสามารถหยุดนิ่งในการพัฒนาสินคาและบริการได เพราะการหยุดนิ่งคือ

การถอยหลัง คูแขงขันจะแซงหนาขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้น ธุรกิจตองสามารถชิงความไดเปรียบ   

เชงิการแขงขันใหไดเพื่อความอยูรอด เพื่อผลตอบแทนตามวัตถุประสงคแที่ตัง้ไว 

(7)  ลูกค้าหรือตลาด (Customer or Market) หมายถึง กลุมของบุคคลและ

องคแการที่มีความตองการ มีอํานาจซื้อ มีความเต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑแ จึงมีคําเปรียบเปรยวา

ลูกคา คือ  พระเจา ลูกคาจึงสําคัญที่สุด การแบงสวนตลาดลูกคา การกําหนดกลุมเปูาหมาย  

จงึเป็นสิ่งที่ผูประกอบธุรกิจตองพิจารณาแตตนๆ 

 



                                         บทที่ 5 สภาพแวดล้อมทางธุรกจิและการจัดการเชิงกลยทุธ์            

 
149 

5.4.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อการแข่งขัน  

(Competitive External Environment) 

 สภาพแวดลอมภายนอกเพื่อการแขงขันเป็นสภาพแวดลอมที่ธุรกิจอาจ

เผชิญในเวลาเดียวกัน หรือตางสถานการณแกันก็ไดตามแนวคิดของกูรู (Guru) ดานการตลาด 

ไมเคิล อี พอรแเตอรแ (Michael E. Porter) กลาวไวในหนังสื่อ “Completive Strategy” ซึ่งทานได

ชีใ้หเห็นพลัง 5 ประการที่ผลักดันใหเกิดแขงขันในเชิงธุรกิจ ไดแก  

(1)  ข้อจํากัดในการเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrants 

or Potential Competitions) เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากธุรกิจใหม (Existing Firm) ที่มีอยูกอนเพื่อ    

กีดกันไมใหธุรกิจใหมเขามาลงทุนอีก เนื่องจากทําใหธุรกิจเดิมตองเสียสวนแบงตลาดและกําไร 

อาจลดลงได โดยปกติในการดําเนินธุรกิจหากธุรกิจใดที่มีผลประกอบการในทางที่ดี ธุรกิจอื่นๆ    

ก็จะเคลื่อนยายเขามาลงทุนดวย เมื่อเป็นเชนนี้การเขามาทําธุรกิจขององคแการใหมๆ จะสง  

ผลกระทบทําใหเกิดการแขงขันและอาจกลายเป็นอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงานของ

ธุรกิจเดิม ดังนั้นธุรกิจเดิมจึงอาจตองสรางกลยุทธแเพื่อเป็นขอจํากัดตอผูเขามาใหมใหลด    

การเขามาลงทุนในธุรกิจดวยวิธีตางๆ ดังนี้ 

   - การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economies of Scale) เป็นการทําใหตนทุน

ตอหนวย (Per-unit Cost) ลดลงเมื่อเพิ่มขนาดการผลิตมากขึ้นผลผลิตที่ออกมาจึงมีตนทุนต่ํา

เป็นการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การประหยัดเนื่องจากขนาดโดยปกติเกี่ยวของกับ

ขนาดขององคแการธุรกิจ จึงพบวาองคแการธุรกิจขนาดใหญนิยมนํามาใชเป็นเครื่องมือ          

ในการขัดขวางไมใหองคแการธุรกิจหนาใหมเขามาลงทุนเป็นคูแขงขันเพราะหากเขามาลงทุน

จะตองใชเงินทุนจํานวนมาก และในระยะแรกจะถูกตอบโตจากธุรกิจเดิมโดยการเพิ่มการ

สงออกสูตลาดซึ่งอาจทําใหองคแการธุรกิจใหม อาจไมสามารถดํารงอยูได 

                    - ความแตกต่างของสินค้าและบริการ (Product Differentiate) เป็นการทํา

ใหสินคาและบริการ มีความโดดเดนเป็นพิเศษในสายของลูกคาซึ่งยากตอการเลียนแบบ เชน 

การโฆษณาที่ดีอยางตอเนื่อง การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นตน ดังนั้นหากองคแการ

ธุรกิจหนาใหมที่จะเขามาแขงขันไมสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการที่สรางความแตกตางหรือ

โดดเดนไดก็อาจไมสามารถดํารงอยูในตลาดได 

   - เงินลงทุน (Capital Requirements) เป็นปใจจัยสําคัญในอันดับแรกๆ ของ

การลงทุนในองคแการธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากจะทําใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

สามารถสรางความนาเชื่อถือและไววางใจใหกับลูกคา ทําใหมีสินคาและใหบริการที่โดดเดนและ

สรางความแตกตางได  
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   - ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือวัตถุดิบ (Switching Costs) เป็น

ตนทุนคาใชจายที่องคแการธุรกิจตองใชเมื่อตองการปรับเปลี่ยนผูจัดสงวัตถุดิบหรือปรับเปลี่ยน

ประเภทของสินคา แมเป็นเรื่องยากทั้งในการผลิตและการตลาดเพื่อใหลูกคาเขาใจและยอมรับ

ตัวสินคานั้นแตเพื่อความอยูรอดขององคแการธุรกิจเป็นสงจําเป็นที่จะตองดําเนินการ ทั้งนี้

ตนทุนในการเปลี่ยนแปลงอาจอยูในรูปตัวเงินหรือตนทุนดานจิตวิทยาก็ไดเพื่อทําใหองคแการ

ธุรกิจหนาใหมเปลี่ยนใจไมเขามาลงทุนอีก ตัวอยางเชน การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน การอบรมและพัฒนาพนักงาน เป็นตน 

     - การเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย (Access to Distribution Channel) บางครั้ง

อาจเป็นเรื่องยากสําหรับธุรกิจที่จะทําหนาที่ในการจัดจําหนายสินคาเอง เนื่องจากอาจไมมี         

ความเช่ียวชาญหรือตองการตัดปใญหาดานการจัดจําหนาย ดังนั้นจึงตองอาศัยคนกลาง (Middle 

Man) ในการกระจายตัวสินคาไปยังผูบริโภคใหทั่วถึง องคแการธุรกิจใดที่ทําธุรกิจมานานและ           

มีสายสัมพันธแที่ดีกับผูจัดจําหนายจะสรางความไดเปรียบมากกวาผูเขามาใหมที่จะตองสราง

ความสัมพันธแนี้ ทั้งนี้ความไมพรอมในการจัดจําหนายขององคแการธุรกิจที่เขามาใหมอาจทําให       

ไมสามารถกระจายสินคาไปใหผูบริโภคไดอยางทั่วถึง  

                     (2) ความรุนแรงของสภาพการแข่งขันระหว่างองค์การธุรกิจที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน (Intensity of Rivalry among Existing Competitors) เป็นสภาพการแขงขัน

ของธุรกิจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้น กําไรจากการขายและ         

สวนแบงตลาด เป็นตน ขึน้อยูกับปใจจัยตางๆ ดังนี้ 

 - จ านวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม (Number of Competitions) เป็นจํานวน

ขององคแการธุรกิจทั้งหมดในอุตสาหกรรมนั้นๆ อุตสาหกรรมใดมีการลงทุนมากแสดงวามี

จํานวนคูแขงขันมากและมกีารแขงขันรุนแรง  

 - ต้นทุนคงที่สูง (High Fix Rate) ตนทุนคงที่เป็นตนทุนที่องคแการไดใชไปใน     

การดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปมีมูลคาสูงเนื่องจากเป็นตนทุนที่ใชในการซื้อสินคาคงที่ เชน ที่ดิน 

เครื่องจักร และอาคารสํานักงาน เป็นตน องคแการจึงตองหาทําการจําหนายสินคาใหไดจํานวนมาก

เพื่อนํามาชดเชยกับตนทุนที่ใชไป  

 - การเติบโตของอุตสาหกรรม (Rate of Industry Growth) เป็นปใจจัยที่เชิญ

ชวนใหคูแขงขันมาลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้น องคแการที่มีการเติบโตชาจะทําใหเสียเปรียบ

คูแขงขันในการแยงสวนแบงตลาดหากอุตสาหกรรมเติบโตเร็ว และจะมีธุรกิจรายใหมๆ เขามา

ชิงสวนแบงตลาดแทน 

 - การสรา้งความแตกต่างในสินค้า (Product Differentiation) เป็นการทําให

สินคาขององคแการมีความโดดเดนเหนอืกวาคูแขงขันและเป็นที่ยอมรับของลูกคา  



                                         บทที่ 5 สภาพแวดล้อมทางธุรกจิและการจัดการเชิงกลยทุธ์            

 
151 

 (3) ข้อจํากัดจากสินค้าทดแทนกันได้ (Threat of Substitute Products or 

Services) อาจกลาวไดวาสินคาทดแทนจัดเป็นขอจํากัดสําคัญในการสั่งซื้อสินคา หากสินคามี

ราคาสูงกวาสินคาทดแทนลูกคาจะหันไปซือ้สินคาทดแทนทันที ทั้งนี้เนื่องจากสินคาทดแทนเป็น

สินคาที่ดูเหมือนจะแตกตางหรือคนละประเภทแตสามารถใชแทนกันได เชน การซื้อโคลาหรือ 

เปฺปซี่  การดื่มกาแฟ หรอื ชา  การซือ้ดอกไมหรอืตุ฿กตาเป็นของแสดงความยินดี เป็นตน 

 (4) อํานาจต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้า (Bargaining Power of Customers)     

ผูซื้อไมวาจะอยูในองคแการธุรกิจใดมักแสดงอํานาจในการตอรอง ผูซื้อที่มีความเขมแข็งยอม

ตอรองเพื่อใหสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ตองการ เรียกรองใหองคแการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ

มากขึ้นหรือลดปริมาณซื้อลงหากองคแการธุรกิจไมสามารถทําตามเงื่อนไขที่รองขอได           

ในทางตรงขาม ผูซือ้ที่ไมมีอํานาจตอรองยอมถูกองคแการธุรกิจเอาเปรียบได ทั้งนี้พบวาปใจจัยที่จะ

นําไปสูอํานาจตอรองของลูกคา เชน การมีมาตรฐานเดียวกัน การมีขอมูลตนทุนสินคา เป็นตน 

 (5) อํานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 

เป็นอํานาจที่องคแการธุรกิจที่ใชในการตอรองเพื่อใหไดวัตถุดิบไปใชในการผลิตสินคา ธุรกิจอาจ

ใหราคาสูงหรือต่ําและลดคุณภาพสินคาลงจึงตองทําใหมีการเจรจาตอรองกันมากขึ้นเพื่อตาง

คนตางมกีําไรเพิ่มขึ้น   

 สรุปไดดังภาพที่ 5.1 ดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงพลัง 5 ประการท่ีผลักดันใหเกิดการแขงขันตามแนวคิดของพอรแเตอรแ: Porter 's five forces 

ที่มา : Porter, M.E. (1985, p.5) 
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 5.4.2.3  สภาพแวดล้อมภายนอกในการดําเนินงาน  

                        (Task Environment) 

 สภาพแวดลอมในการดําเนินงานเป็นสภาพแวดลอมที่มีความใกลชิดกับ

องคแการธุรกิจมากที่สุดเนื่องจากเป็นองคแประกอบในการปฏิบัติงานขององคแการธุรกิจให

ประสบผลสําเร็จตามที่องคแการธุรกิจตองการ รายละเอียดมีดังนี้ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Profile) การจัดทําแฟูมขอมูลเกี่ยวกับ

ลูกคาอยางละเอียด จะชวยในการวิเคราะหแลูกคาและสามารถเขาถึงลูกคาไดดี ขอมูลลูกคาที่สําคัญ

จะเป็นขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับดานตางๆ ดังนี ้

 ขอมูลดานประชากรศาสตรแ ไดแก เพศ อายุ รายได อาชีพ สถานภาพ

ครอบครัว เป็นตน 

 ขอมูลดานภูมศิาสตรแ ไดแก ที่ตัง้ ที่อยูของลูกคา  

 ขอมูลดานจติวิทยา ไดแก บุคลิกภาพและการดํารงชีวิตของลูกคา 

 ขอมูลดานพฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมการซือ้ของลูกคา  

 -  สภาพการแข่งขัน  (Competitive Condition) เป็นการเทียบตนเองกับคูแขงขัน 

เพื่อใหทราบวา ตนเองอยูในสภาพการณแเชนไร จะไดปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธแใหเหมาะสม

กับสภาพการแขงขันในแตละชวงเวลา 

       -  สถาบันการเงิน (Financial Institutes) ซึ่งเป็นผูสนับสนุนดานการเงิน 

แกองคแการธุรกิจเป็นเรื่องสําคัญในการจัดการปใจจุบัน ธุรกิจใดสามารถกูยืมเงินหรือมีแหลง

เงินทุนที่แข็งแกรงยอมไดเปรียบดานการเงนิในการดําเนินงาน 

 -  ตลาดแรงงาน  (Labor Market) เป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษยแ

การจัดการทรัพยากรมนุษยแที่ดีที่จะทําใหองคแการมีชื่อเสียงและสามารถดึงดูดบุคคลที่มี

ความสามารถเขามารวมงานกับองคแการธุรกิจได 
 

 5.4.3  การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Scanning) 

                             เป็นการวิเคราะหแและประเมินเพื่อดูโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม/

อุปสรรค (Threat) ของธุรกิจ เพื่อจะไดเขาใจถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของตลาด รูปแบบ          

การดําเนินงานของคูแขง การกอเกิดผลิตภัณฑแทดแทน และพลังผลักดันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอม

ซึ่งอาจมีผลกระทบในระยะยาวซึ่งทําใหธุรกิจสามารถหาแนวทางปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได

อยางทันทวงที รวมทั้งทราบไดวาองคแการดํารงอยูในสภาพอยางไร 
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ภาพที่ 5.2 แสดงการตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอกองคแการ 

ที่มา : Wheelen and Hunger (2000, p.60) 
 

5.5 สภาพแวดล้อมภายในองค์การธุรกิจ (Internal Environment) 

                สภาพแวดลอมภายในองคแการธุรกิจเป็นสิ่ งที่ แสดงถึ งความสามารถของ

ผูประกอบการ คือ สภาวะแวดลอมที่ธุรกิจสามารถควบคุมได หมายถึง ปใจจัยตางๆ ที่ธุรกิจ

สามารถกําหนดและควบคุมไดเป็นไปตามความตองการของธุรกิจถือวาเป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลตอ

โปรแกรมการตลาดและนโยบายการบริหาร เป็นการวิเคราะหแจุดแข็งจุดออนของธุรกิจของกิจการ 

เพื่อพิจารณาถึง “ความสามารถในทางกลยุทธแ” (Strategic Capability) 

 นอกจากนี้ สภาพแวดลอมภายในยังเป็นปใจจัยที่มีผลหรือมีอิทธิพลตอการดําเนินงาน

ขององคแการธุรกิจซึ่งอาจทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จหรอืลมเหลวในการดําเนินงานได  

 การวิเคราะหแปใจจัยสภาพแวดลอมภายใน เป็นการ “การวิเคราะหแองคแการ” เพื่อให

เข้าใจทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การธุรกิจ ในการวิเคราะหแนั้น บอยครั้งที่ผูบริหารจะมีอคติ       

เอนเอียงเขาขางองคแการธุรกิจตนเองมากเกินไป ทําใหไดขอมูลที่ไมเป็นไปตามความเป็นจริง        

ซึ่งกระทบตอการจัดการธุรกิจ การกําหนดกลยุทธแและการนํากลยุทธแไปปฏิบัติใชในการดําเนิน

ธุรกิจ การวิเคราะหแองคแการธุรกิจจะแยกเป็นจุดออนและจุดแข็ง ดังนี ้

- จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพหรือลักษณะภายใน

องคแการธุรกิจที่ดอยกวาเมื่อเทียบกับคูแขงขัน 

- จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพหรือลักษณะภายใน

องคแการธุรกิจที่มอียูเหนอืกวาคูแขงขัน 

วิเคราะห์สภาพ
เศรษฐกิจ 

 

วิเคราะห์คู่แข่งขัน 

สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป 

 

วิเคราะห์สังคม 

วิเคราะหค์ู่แข่งขัน วิเคราะหร์ัฐบาล 
การเลือกกลยุทธ์โดยพิจารณา

โอกาสและอุปสรรคขององค์การ 
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- ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ปใจจัยดานสินทรัพยแ (Asset) ความสามารถ 

(Competency) กระบวนการ (Process) ทักษะหรือความรู (Skill and Knowledge) ซึ่งอยูภายใต       

การควบคุมขององคแการธุรกิจ 
 

5.5.1 ความสําคัญของการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

การวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ทําใหไดรับทราบขอมูลเพื่อนําไปใชในการ

กําหนดกลยุทธแในการพัฒนาการดําเนินงาน เนื่องจากการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ทําให

ทราบถึงจุดแข็งที่ผูบริหารจะตองเสริมสรางให เขมแข็งขึ้น และกําจัดจุดออนใหมีนอยที่สุด 

ความสําคัญของการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในจะเกี่ยวของกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการดําเนินงานขององคแการธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

(1) การใช้ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ

ทรัพยากรภายในองคแการธุรกิจใหเกิดประโยชนแสูงสุดและสามารถสรางความไดเปรียบใน    

เชงิแขงขันได 

(2) ปัจจัยในการแข่งขัน (Competition Factors) เป็นปใจจัยหรือเงื่อนไขสําคัญ

ในเชิงการแขงขันของแตละองคแการธุรกิจ ไดแก  เงินทุนในการดําเนินงาน ตนทุน แรงงาน    

การเขาถึงแหลงวัตถุดิบ การถือครองสวนแบงตลาด สินทรัพยแ เป็นตน ผูบริหารตองวิเคราะหแ

ถึงแนวทางการแขงขันในแตละสถานการณแเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดตลอดไป 

(3) คุณค่าที่เกิดขึ้นกับลูกค้า (Customer Value) หมายถึง การผลิตสินคาและ

บริการที่ทําใหลูกคาพอใจในคุณภาพ ราคา การบริการ และเกิดความภูมิใจในการใชสินคาหรือ

บริการของกิจการ   

(4) สถานการณ์ (Situations) เป็นความไมแนนอนของเหตุการณแ สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา การตัดสินใจของผูบริหารจากการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในจะ

สรางความมั่นใจใหแกผูบริหารในการจัดการและการกําหนดกลยุทธแที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับ

เหตุการณแตางๆ อยางไร  

                          ภายใตสถานการณแการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในผูบริหาร

ตองใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแโดยไมมีอคติใดๆ และใชดุลยพินิจที่เป็นพลังความสามารถ

ของผูบริหารแตละระดับในการกําหนดกลยุทธแ และตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยคํานึงถึง

ประโยชนแสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับองคแการธุรกิจใหมากที่สุด 

 

 

 

 



                                         บทที่ 5 สภาพแวดล้อมทางธุรกจิและการจัดการเชิงกลยทุธ์            

 
155 

5.5.2  การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

                การวิเคราะหแปใจจัยสภาพแวดลอมภายในองคแการมีหลายวิธีดวยกัน ไดแก 

วิเคราะหแหาจุดแข็ง จุดออน  การวิเคราะหแลูกโซคุณคา และการวิเคราะหแตามแนวคิดของแมคคินซียแ 

ดังนี ้

  5.5.2.1  การวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน  

                             (Strength and Weakness Analysis)                                                 

                           การวิเคราะหแหาจุดออนจุดแข็งภายในองคแการธุรกิจเป็นการพิจารณาจากสาย

งานหรือหนาที่ตางๆ เชน  หนาที่ดานการตลาด การเงิน  การผลิตและการดําเนินงาน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยแ การวิจัยและการพัฒนา เป็นตน โดยเปรียบเทียบหนาที่หรืองานเหลานี้กับ

องคแการคูแขงขันหรือองคแการอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังตอไปนี้ 

- ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการชี้นําความตองการของลูกคาใน        

ทุกๆ ดาน เพื่อให เอื้อประโยชนแแกองคแการตนเองใหมากที่สุด องคแการจึงตองคํานึงถึง

ความสามารถหลักในการจัดการดานการตลาดเพื่อใหสามารถใชสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix: 4 Ps) ไดอยางมีประสิทธิภาพเหนือกวาคูแขงขัน 

- ด้านการเงิน (Finance) เป็นการจัดการเงินทุนและการแสวงหาแหลงเงินทุน

สําหรับองคแการ ผูบริหารตองสามารถควบคุมการใชเงินทุนเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานของ

องคแการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ความสําเร็จของการจัดการดานการเงิน คือการเพิ่มมูลคาของ

องคแการ กลาวคือ องคแการไดรับผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีความเสี่ยงนอย                                    

   - ด้านการผลิต (Manufacturing) เป็นความสามารถขององคแการในการผลิต

สินคาและใหบริการที่มีคุณภาพภายใตตนทุนและระยะเวลาที่กําหนด มีความสามารถใน         

การจัดจําหนายไดรวดเร็ว และมีความยืดหยุนในการผลิตและการดําเนินงานดวย 

                       - ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  เป็นการจัดการในการสรรหา

และคัดเลือกบุคคลเขารวมงานและจัดวางคนไดอยางเหมาะสมในแตละงาน เพื่อผลการทํางานที่ดี 

และมีการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสรางขวัญและกําลังใจในสิ่งจูงใจแกบุคคลในองคแการดวย 

- ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นการดําเนินงาน

ขององคแการใหครอบคลุมกิจกรรมวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแ การวิจัยและพัฒนา

กระบวนการ รวมถึงรูจักเลือกใชเทคโนโลยีใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ 

- ด้านการจัดการ (Management) เป็นการวัดความสามารถและศักยภาพ

ของผูบริหารองคแการแตละระดับในการจัดการงานในหนาที่และความรับผิดชอบวา              

มีประสิทธิภาพเพียงใด เชน ดานการวางแผน การจัดองคแการ การจัดการทรัพยากรมนุษยแ     

การนําและการควบคุม เป็นตน 
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การวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในเพื่อหาจุดแข็งจะนําองคแการธุรกิจไปสู     

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันวา สามารถทําไดดีกวาคูแขงหรือไม ในขณะที่จุดออนเป็นสิ่งที่

องคแการไมมีหรือไมเคยทําในขณะที่คูแขงมีหรือสามารถทําไดดีกวา ทั้งนี้ การวิเคราะหแ หาจุดออน    

จุดแข็งสามารถเปรียบเทียบไดกับผลการดําเนินงานในอดีต (Past Performance) คูแขงขันสําคัญ (Key 

Competitions) และอุตสาหกรรมทั้งหมดโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั้งหมด 

5.5.2.2 การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis)  

เครื่องมือการวิเคราะหแกลยุทธแที่เรียกวา “หวงโซแหงคุณคา” เป็นการวิเคราะหแ  

หาจุดแข็ง จุดออนโดยดูกระบวนการดําเนินธุรกิจวากิจกรรมตางๆ มีความตอเนื่องในการสราง

คุณคาใหเกิดขึ้นแกลูกคาไดอยางไร คําวา “คุณคา” ที่เกิดขึ้นแกลูกคามีความหมายกวางซึ่ง

รวมถึงการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดวยตนทุนต่ํา การใหบริการที่รวดเร็วและสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคา การใชวิธีการวิเคราะหแหวงโซแหงคุณคาจะทําใหองคแการรูวาหนวยงานตางๆ ดําเนิน

กิจกรรมของหนวยงานไดสรางคุณคาใหกับลูกคาขององคแการมากนอยอยางไร 

             หวงโซแหงคุณคาตามแนวคิดของ ไมเคิล อี.พอรแเตอรแ (Michael, E.P., 1985,  

pp. 36-39) เป็นเครื่องมือที่จะชวยใหผูบริหารมีแนวทางในการกําหนดจุดออนและจุดแข็งได   

เพราะลูกโซจะแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงกันทั้งระบบของกิจกรรมและหนาที่งานภายในองคแการ

ธุรกิจ โดยทุกหนวยงานมุงสรางคุณคา (Value) และสงมอบใหกับลูกคาตามลําดับกิจกรรม   

เริ่มตั้งแตการนําวัตถุดิบมาเขาสูกระบวนการผลิต จนกระทั่งผลิตสําเร็จ เป็ นผลิตภัณฑแ        

นําออกจําหนายแกลูกคาขั้นสุดทาย อาจรวมถึงบริการหลังการขายดวย (After Sales Service) 

กระบวนการทั้งหมดแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่สามารถแขงขันกับคูแขงขันไดจําแนกได           

3 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) การทําใหผลิตภัณฑแมีความแตกตาง (Activities that Differentiate the 

Product)  

(2) การทําใหตนทุนในการดําเนินงานลดลง (Activities that Lower Cost) 

(3) การทําใหเกิดการสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  

(Activities that Meet the Customer’s Need Quickly) 

ในการสงมอบคุณคาใหกับลูกคา พอรแเตอรแไดมุงเนน 2 กิจกรรมภายใน ไดแก 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยสายงานหลัก

หรืออาจเรียกวาสายงานตามหนาที่ (Line Function) จะทําหนาที่ในการผลิตสินคาและบริการ

โดยตรง สวนกิจกรรมสนับสนุนเป็นการทําหนาที่เพื่อชวยเหลือและใหคําปรึกษา (Staff 

Function) เพื่อใหกิจกรรมหลักสามารถทํางานไดบรรลุผลสําเร็จอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ พอรแเตอรแไดรวมกิจกรรมหลักขององคแการไดเป็น 5 กิจกรรมหลัก และ 4 กิจกรรม
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สนับสนุน ที่แสดงใหเห็นวาการที่องคแการจะสามารถสงมอบคุณคาทั้งหมดใหกับลูกคาไดนั้นมา

จากการทํางานรวมกันใน 9 กิจกรรม (ภาพ  5.3) การจําแนกออกเป็นกิจกรรมตางๆ จะทําให

สามารถประเมินการทํางานในแตละกิจกรรมเปรียบเทียบกับคูแขงขันไดโดยงายและทําให

ผูบริหารสามารถรูไดวา แตละกิจกรรมมจีุดแข็งจุดออนอยางไร รายละเอียดในแตละกิจกรรมมี

ดังนี้ 

(1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) จําแนกเป็นกิจกรรมยอย ๆ  ได 5 กิจกรรม 

โดยอาจเริ่มตั้งแตกระบวนการนําสงวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตและสําเร็จเป็นสินคาเพื่อ        

จัดจําหนายใหกับลูกคาคนสุดทาย ไดแก 

1.1 การนําเขาวัตถุดิบ (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมขั้นตนในการรับวัตถุดิบ 

จัดเก็บรักษา การจัดการคลังสินคา การเคลื่อนยายและจัดปูอนวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต 

เป็นตน กิจกรรมเหลานี้ หากดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพจะมีสวนในการชวยลดตนทุน 

(Cost Reductions) และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Increase Productivity) 

1.2  การผลิตเป็นสินคา (Operations) เป็นกิจกรรมในการเปลี่ยนปใจจัย

นําเขาหรือแปรรูปวัตถุดิบใหเป็นผลผลิตที่องคแการตองการ กลาวคือ เป็นกระบวนการผลิต    

เชน การบรรจุภัณฑแ การบํารุงรักษาเครื่องจักร การประกันคุณภาพสินคา การรักษา

สัมพันธภาพกับตัวแทนจําหนาย รวมถึงการอนุรักษแสิ่งแวดลอม เป็นตน เปูาหมายการผลิตที่

สําคัญ คือ การเพิ่มคุณภาพของสินคาที่ผลิตในสายตาของลูกคาและตัวแทนจําหนาย 

1.3 การนําสินคาออกจําหนาย (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการเคลื่อนยายสินคาเขาสูระบบการจัดจําหนาย อาจไปสูคนกลาง หรือ ผูบริโภคคนสุดทายก็ได

ขึ้นอยูลักษณะตัวสินคา กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับคลังสินคา การควบคุมสินคาคงเหลือ   

การจัดทําคําสั่งซื้อ (Order Processing) การขนสงและการสงมอบ เป็นตน การดําเนินการในกิจกรรม

เหลานีอ้าจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและระดับการใหบริการแกคนกลางหรอืลูกคาคนสุดทาย 

1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑแ ราคา สถานที่จัดจําหนาย

และการสงเสริมการตลาด เพื่อสรางความพึงพอใจและความตองการสินคาใหแกผูบริโภค ธุรกิจ

ตองกําหนดเปูาหมายการตลาดและการขายเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมที่มีความซับซอนนี้ได

อยางบรรลุผล ในขั้นตอนนี้จะทําใหองคแการทราบวาสินคาที่เขาสูตลาดจะสนองความตองการของ

ลูกคาและเป็นที่ยอมรับของลูกคามากนอยเพียงใด ทั้งนี้  พบวาการตลาดและการขายจะเป็น

เครื่องวัดศักยภาพการแขงขันเพื่อชิงสวนแบงตลาดและความสามารถในการทํากําไร 

1.5 การใหบริการลูกคา (Consumer Service) เป็นกิจกรรมที่จะทําใหลูกคา      

พึงพอใจในตัวสินคา เชน มีการผอนชําระซื้อสินคา รับคืนสินคา รับซอมสินคา ความเป็นกันเอง     
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การอบรมความรูในสินคาแกลูกคา มีการติดตั้งสินคาฟรี เป็นตน การดําเนินกิจกรรมหลายๆ อยาง

เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจไดกลายเป็นกลยุทธแสําคัญในการแขงขันของหนวยธุรกิจในปใจจุบัน  

(2) กิจกรรมสนับสนุน  (Supporting Activities) เป็นกิจกรรมที่กระทําเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมหลักซึ่งประกอบดวยกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ไดแก การจัดซื้อ การพัฒนาเทคโนโลยี    

การจัดการทรัพยากรมนุษยแ โครงสรางพืน้ฐานขององคแการ มีดังนี้ 

2.1 การจัดหา (Procurement) เป็นกิจกรรมการจัดซื้อสินทรัพยแรวมถึง

วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณแที่เกี่ยวของกับปใจจัยนําเขาที่จําเป็นทั้งหมด เพื่อนําไปใชในการดําเนิน

กิจกรรมองคแกรและสรางคุณคาใหกับลูกคา หนาที่การจัดซื้อนี้มคีวามสําคัญตอตนทุนองคแการ 

2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) เป็นกิจกรรมสําคัญ

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศลวนมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนากระบวนการผลิต (Process 

Development) การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑแ (Product Development) โดยจุดมุงหมาย

ในการพัฒนาเทคโนโลยีก็เพื่อการประยุกตแใชเทคโนโลยีในการปรับเทคนิคการทํางานใหม     

ใหสามารถเพิ่มขดีความสามารถในการสรางคุณคาใหกับลูกคาและองคแการมากขึ้น 

2.3 การจัดการทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource Management) เป็น

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรรหา คัดเลือก วางแผนเรื่องกําลังคน การกําหนดคาตอบแทน

และการฝึกอบรม เป็นตน กิจกรรมในหนวยงานนี้มีผลอยางมากตอการสรางคุณคาใหกับ

องคแการและลูกคา จึงควรดําเนินการเพื่อตอบสนองในความตองการของบุคคลในองคแการกอน

เพื่อพวกเขาสามารถสรางคุณคาใหกับองคแการและลูกคาไดอยางเต็มที่ 

2.4 โครงสรางพื้นฐานขององคแการ (Firm Infrastructure) เป็นการดําเนิน

กิจกรรมที่อาจกลาวไดวาเป็นจุดเริ่มตนของกิจกรรมอื่นๆ ในองคแการ เชน กิจกรรมดานการเงิน 

การบัญชี กฎหมาย ระบบขอมูล และงานธุรการ เป็นตน โครงสรางพื้นฐานขององคแการเหลานี้    

ชวยองคแการในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญเพราะอาจมี

ผลกระทบตอการสรางคุณคาขององคแการและลูกคาได 
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ภาพที ่ 5.3 แสดงการวิเคราะหแลูกโซแหงคุณคาตามแนวคดิของพอรแเตอรแ 

ที่มา : Michael E. P. (1985, p.37) 
 

 ภาพที่ 5.3 แสดงการวิเคราะหแหวงโซแหงคุณคาตามแนวคิดของพอรแเตอรแ  ทั้งนี ้

ในการประเมินเพื่อวิเคราะหแหาจุดออนและจุดแข็งในกิจกรรมหลักทั้ง 5 กิจกรรม และกิจกรรม

ยอย 4 กิจกรรมจะประเมินโดยการใหคาระดับคะแนนใน 5 ระดับดังนี้ 

  5 = มีความสําคัญมากที่สุด 

  4 = มีความสําคัญมาก 

  3 = มีความสําคัญ 

  2 = มีความสําคัญนอย 

  1 = มีความสําคัญนอยมาก 

 สําหรับวิธีการวเิคราะหแหวงโซแหงคุณคามีลําดับขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบหวงโซคุณคาขององคแการ โดยดูกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต

สินคาและบริการ พิจารณาดูวากิจกรรมใดเป็นจุดแข็ง กิจกรรมใดเป็นจุดออน 

(2)   วิเคราะหแความเชื่อมโยงและผลกระทบในแตละสายผลิตภัณฑแของหวงโซ       

แหงคุณคา ความเชื่อมโยงในที่นี้คือ ความสัมพันธแระหวางการดําเนินกิจกรรมหนึ่งกับตนทุนใน  

การดําเนินการของอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อหาวิถีทางที่องคแการจะบรรลุถึงความไดเปรียบเชิงแขงขัน  

(3) ตรวจสอบการรวมพลังของหวงโซแหงคุณคาของสายผลิตภัณฑแที่แตกตางกัน

หรือหนวยกลยุทธแที่แตกตางกัน สําหรับบางองคแประกอบของหวงโซแหงคุณคา เชน การผลิต 

การตลาดและการจัดการทรัพยากรมนุษยแ เป็นตน เพื่อใหสามารถจัดการใหเกิดการรักษา

คุณภาพ การประหยัดตอขนาด  

นอกจากนี ้การวิเคราะหแหวงโซแหงคุณคายังวิเคราะหแไดจากความสามารถในการ

จัดการที่ครอบคลุมองคแการวา มีความสามารถในการปรับตัวตอสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นมากนอย

 
 

โครงสรางพืน้ฐานขององคแการ 

การจัดการทรัพยากรมนุษยแ 

การพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

การจดัหา 

การนํา

วัตถุดิบ

เข้าสู่

กระบวน

การผลิต 

 

การผลิต 

การจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์

สําเร็จรูป 

การตลาด

และการ

ขาย 

การ

บริการ 

กําไร 

กจิกรรมหลัก 

กจิกรรม

สนับสนุน 

กําไร 
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เพียงใด หรือมีความยืดหยุนเพียงใด บรรยากาศในการทํางานเป็นอยางไร ซึ่งปใจจัยเหลานี้

สามารถพิจารณาไดจากวัฒนธรรมองคแการ (Organization Culture) โดยที่วัฒนธรรมองคแการ

เป็นความเชื่อ ความคาดหวังหรือคานิยมที่พนักงานในองคแการรับรูรวมกันและถายทอดจาก

บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง วัฒนธรรมองคแการสะทอนถึงคานิยมของผูกอตั้งบริษัทและ

ภารกิจขององคแการ ทําใหบุคคลในองคแการมีความรูสึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นในการกําหนด

กลยุทธแจึงตองพิจารณาวา มคีวามขัดแยงกับวัฒนธรรมองคแการ หรือ ตองปรับปรุงวัฒนธรรม

องคแการหรอืไม อยางไร 

5.5.2.3 การวเิคราะห์โครงร่าง 7-S ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-s) 

  ในปี ค.ศ. 1977  โรเบิรแท วอเตอรแแมน รวมกับ ทอม ปีเตอรแ และจูเลียน ฟิลิปสแ 

(Robert Waterman, Tom Peters and Julian Phillips) ทําการวิจัยใหกับ บริษัทแมคคินซียแ (Mckinsey) 

เพื่อคนหาวิธีการจัดการใหบริษัทแมคคินซียแ ประสบผลสําเร็จ ในการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี พบวา

บริษัทแมคคินซียแ จะประสบผลสําเร็จในการจัดการไดนั้นไมไดขึ้นอยูกับ โครงสร้างองค์กร          

เพียงอยางเดียวแตขึ้นอยูกับตัวแปรสําคัญ 7 ประการที่มีความสัมพันธแ และไมสามารถแยก       

ออกจากกันได ตัวแปรทั้ง 7 ประการ นี้ประกอบดวยโครงสราง กลยุทธแ ระบบตางๆ ในองคแการ 

รูปแบบการจัดการ พนักงานทั้งหมด ทักษะฝมีอืและคานิยมรวม รายละเอียดปรากฏ ดังนี ้

(1) โครงสร้าง (Structure) เป็นการจัดความสัมพันธแของแตละหนวยงานใน

องคแกรทําใหมองเห็นสายบังคับบัญชาชัดเจน การออกแบบโครงสรางองคแการอาจทําได 5 รูปแบบ 

ไดแก โครงสรางองคแการตามหนาที่ โครงสรางองคแการตามลูกคา โครงสรางองคแการตามพื้นที่หรือ

ตามภูมิศาสตรแ โครงสรางองคแการตามผลิตภัณฑแ และโครงสรางองคแการแบบผสม โครงสราง

องคแการที่เหมาะสมตอกลยุทธแที่เลือกใชก็จะเป็นจุดแข็งขององคแการ 

(2) กลยุทธ์ (Strategy) เป็นกิจกรรมหรอืวิธีการในการดําเนินงานขององคแการ

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและเพื่อใหองคแการบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงาน    

กลยุทธแมีความสัมพันธแกับโครงสรางอยางใกลชิดเนื่องจากโครงสรางองคแการจะตองเป็นไป

ตามกลยุทธแองคแการ 

(3) ระบบ (System) เป็นเรื่องของกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงาน

ภายในองคแการทั้งที่เป็นทางการและไมเป็นทางการและมีสวนทําใหองคแการบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคแ เชน ระบบการผลิต ระบบขอมูลและระบบเอกสาร เป็นตน 

(4) พนักงาน (Staff) คือบุคคลทั้งหมดทุกระดับช้ันที่ทํางานใหกับองคแการ 

โดยอาจกลาวไดวาพวกเขาเป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนทุกปใจจัยในองคแการ  

(5) รูปแบบในการจัดการ (Style) เป็นรูปแบบการทํางานขององคแการหรือ

ของผูบริหาร การใหความสนใจและพฤติกรรมที่แสดงออกในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น  
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(6) ทักษะ (Skill) เป็นความรูความสามารถ ความชํานาญและความเช่ียวชาญ   

เรื่องใดเรื่องหนึ่งของพนักงานรวมถึงความสามารถขององคแการ ซึ่งองคแการตองระบุใหไดเพื่อนําไปใชใน 

การกําหนดกลยุทธแ เชน ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และความเช่ียวชาญดานการตลาด เป็นตน 

(7) คานิยมรวม (Shared Value) เป็นแนวคิดของบุคคลสวนใหญในองคแการ

ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาอาจเขียนเป็นลายลักษณแอักษรเป็นขอความงายๆ อานแลวเขาใจไมตอง

แปรความหมายเพื่อใหบุคคลอื่นไดรับทราบและยึดถือรวมกันตอไป เชน สนุก อบอุน และเป็นมิตร 

คุณภาพของงานของเรา และบริการเหมือนญาติ เป็นตน ดังภาพที่ 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5.4 แสดงโครงราง 7 ประการตามแนวคิดของแมคคินซียแ 

ที่มา :  Waterman, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980, p18) 
 

5.6  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

    "กลยุทธ์" (Strategy) หมายถึง แผนการหรือวิธีการดําเนินงานขององคแการที่ทําให

องคแการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว ดวยความแตกตางที่เป็นเอกลักษณแตางจากคูแขงขัน โดยกลยุทธแที่

จะนําไปปฏิบัตินั้น ผูบริหารตองเลือกกลยุทธแที่มีความสอดคลองระหวางทรัพยากรภายในองคแการ

และความสามารถหลักขององคแการ พรอมทั้งคํานึงถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอม

ภายนอกองคแการ  (สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2556, น.10) 

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การกําหนดแนวทางในการดําเนินงานขององคแการใน

ระยะยาว เพื่อทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคแเชิงกลยุทธแที่กําหนดไว ซึ่งการดําเนินงานให

บรรลุวัตถุประสงคแนั้น องคแการตองดําเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวของ 4 กิจกรรม ไดแก (1) การวิเคราะหแ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคแการ (2) การกําหนดกลยุทธแองคแการ (3) การนํากลยุทธแไป

ปฏิบัติ และ (4) การประเมินผลลัพธแและการควบคุมกลยุทธแ โดยการกําหนดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม

ค่านิยมร่วม 

โครงสร้าง 

พนักงาน 

กลยุทธ ์

ทักษะ 

ระบบ 

รูปแบบ 
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ดังกลาว สงผลใหองคแการเกิดความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 

2556, น.18) 

 การจัดการเชิงกลยุทธแเป็นการตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนไปที่การวางแผน การกําหนดกลยุทธแ การนํากลยุทธแไปปฏิบัติ    

การควบคุมและการประเมินกลยุทธแเพื่อประโยชนแในการแขงขันและการบรรลุผลสําเร็จขององคแการ 

โดยทั่วไป การจัดการเชงิกลยุทธแเป็นวิธีการจัดการที่มุงเนน 

 การกําหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธแการดําเนินงานขององคแการใหชัดเจน 

และสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคแการ 

 การแปลงกลยุทธแที่กําหนดไว ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อ       

การพัฒนากระบวนงานและองคแการใหเกิดความสามารถเชิงแขงขัน 

 และการติดตามกํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธแ 

เพื่อเรียนรูผลความกาวหนา ตลอดจนปใญหา อุปสรรคตางๆ เพื่อการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 
 

5.7  ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ   

       (Important of Strategic Management and Business Policy) 

 การจัดการเชิงกลยุทธแและนโยบายธุรกิจมีความสําคัญตอการดําเนินงานใน

องคแการ ดังนี้ 

(1) ทําใหเกิดการกําหนดทิศทางองคแการ (Direction Setting) ทิศทางองคแการ ไดแก 

การกําหนดวิสัยทัศนแ ภารกิจ ปรัชญา และวัตถุประสงคแ เป็นตน  

(2)  ทําใหมีการคํานึงถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับองคแการ (Stakeholder) ไดแก พนักงาน 

ผูถือหุน ประชาชนทั่วไป ลูกคา และคูแขงขัน เป็นตน บุคคลเหลานี้มีความคาดหวังตอองคแการและมี

ความเกี่ยวของที่สําคัญกับองคแการที่อาจทําใหองคแการลมเหลวหรอืเจริญกาวหนาก็ได 

(3)  ทําใหองคแการไดรับผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Short-term and Long-

term Advantage) เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวลวนมีผลตอการดําเนินงาน

ขององคแการโดยอาจทําใหองคแการดํารงอยูหรอืลมละลายก็ได 

(4)  กอใหเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)   

ซึ่งเป็นปใจจัยสําคัญที่องคแการตองการ ประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลที่ไดกับทรัพยากร

ที่ใชในการดําเนินงาน สวนประสิทธิผลเป็นการวัดผลการดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบผล       

ที่ไดจรงิกับผลที่วางแผนไวลวงหนาวาบรรลุผลมากนอยเพียงไร 

 ผลการวิจัยหลายแหงตางลงความเห็นสอดคลองกันวาองคแการที่นําการจัดการ       

เชิงกลยุทธแมาใชกอใหเกิดความไดเปรียบและประโยชนแในการดําเนินงานหลายประการที่สําคัญ 

โดยประโยชนแ 3 ประการของลําดับแรก มดีังนี ้
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(1) สามารถทําความเขาใจทิศทางขององคแการไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 (Clearer Sense of Strategic Direction for the firm) 

(2) เขาใจสภาพแวดลอมทางธุรกิจมากขึ้น 

     (Improves Understanding for a Rapidly Changing Environment) 

(3) รูวาธุรกิจควรใชกลยุทธแใด ในสถานการณแสําคัญใด 

     (Sharper Focus on What is Strategically Important) 

 ผูบริหารพึงระลึกวาการกําหนดและเลือกใชกลยุทธแที่เหมาะสมเทานั้นจะไดรับ

ประโยชนแอยางแทจริง กลยุทธแที่ดียอมตองอาศัยผูบริหารที่ดีควบคูไปดวยจึงจะสามารถ

นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถบรรลุผลตามที่องคแการไดกําหนด

ไวอยางแนนอน จึงอาจสรุปไดวาการจัดการเชงิกลยุทธแเป็นการจัดการที่มุงความสําเร็จเป็นเลิศ

อยางแทจริง 
 

5.8  กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Process Management) 

การจัดการเชงิกลยุทธแประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

(1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการดําเนนิการดังนี ้

1.1 การวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภัยคุกคามโดย

พิจารณาในมุมมองตางๆ เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลาด ลูกคา คูแขง 

ผูสนับสนุนวัตถุดิบ และตลาดแรงงาน เป็นตน รายละเอียดตามหัวขอ 5.4 ที่กลาวมาแลว 

1.2 การวิ เคราะหแสถานการณแภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดออน เชน 

ความสามารถดานการตลาด การผลิต การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจัดการ และ 

ทรัพยากรบุคคล เป็นตน รายละเอียดตามหัวขอ 5.5 

1.3 การกําหนดทิศทางขององคแการหรือทบทวนวิสัยทัศนแและภารกิจของ

องคแการเพื่อใหทราบวา  องค์การของเราจะมีลักษณะเช่นใด  (วิสัยทัศนแ) มีหน้าที่บริการอะไร 

แก่ใครบ้าง (พันธกิจ/ภารกิจ) มีปรัชญาหรือคา่นิยมหลักในการด าเนินการอะไรบ้าง (คานิยม) 

1.4 การกําหนดวัตถุประสงคแขององคแการในระยะของแผนกลยุทธแ 

1.5 การวิเคราะหแและเลือกกําหนดกลยุทธแและแนวทางพัฒนาองคแการ 

(2) การนํากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

2.1 การกําหนดเปูาหมายการดําเนินงาน 

2.2 การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ระบุกิจกรรมตาง  ๆที่จะตองดําเนินการ 

2.3 การปรับปรุงพัฒนาองคแการ เชน ดานโครงสราง ระบบงาน ทรัพยากร

บุคคล วัฒนธรรมองคแการและ ปใจจัยการบริการตางๆ ในองคแการ 
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(3) การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 

      3.1 การตดิตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธแ 

      3.2 การติดตามสถานการณแ หรือเงื่อนไขตางๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทําให

ตองมีการปรบัแผนกลยุทธแ (สรุปภาพรวมไดดังภาพที่  5.5)  

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

ภาพที่ 5.5  การวเิคราะหแสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอกที่มผีลตอกระบวนการบริหารเชงิกลยุทธแ 

ที่มา : ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมปีระเสริฐ (2546, น. 10) 

การวเิคราะห์

สภาพแวดล้อม

ภายในองค์การ 

จุดแข็ง 

Strength 

จุดอ่อน 

Weakness 

การวเิคราะห์

สภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การ 

โอกาส 

Opportunities 

ภัยคุกคาม/

อุปสรรค 

Threats 

วิสัยทศัน์ (Vision) 

พันธกจิ (Mission) 

เป้าประสงค์ (Goal) 

การกําหนดกลยทุธ์ (Strategy) 

แผนงาน/ งาน/ โครงการ/ ผลผลิต/ กิจกรรม/ งบประมาณ 

1. การวางแผนกลยุทธ์ ข้อมูลยอ้นกลับ 

2. การควบคุมและประเมินผล

แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ

3. การนําแผนกลยุทธ์

ไปปฏิบัต ิ

 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 

 การพัฒนาองคแการ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยแ 

 การส่ังการ/ประสานงาน 

 การดําเนินงานตามแผนงาน/ 

โครงการ/งบประมาณ  

 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 วัฒนธรรมองคแการ 

 องคแการแหงการเรียนรู 

 การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคแการ 

 ฯลฯ 

 การจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ / รายงานแผนงาน 

โครงการ / รายงานประจําปี / รายงานการเงนิ ฯลฯ 

 การควบคุม / การตรวจสอบภายใน 

 การประเมินผลสําเร็จของแผนกลยุทธแทุก 3-5 ปี 

 ฯลฯ 



                                         บทที่ 5 สภาพแวดล้อมทางธุรกจิและการจัดการเชิงกลยทุธ์            

 
165 

5.9 ระดับของกลยุทธ์ (Strategic Level Setting)  

องคแการจะตองกําหนดพันธกิจและเปูาหมายเชิงกลยุทธแ การกําหนดพันธกิจ

หมายถึง การกําหนดเหตุผลการดํารงอยูและขอบเขตในการดําเนินงานขององคแการซึ่งมี    

ความโดดเดนและเป็นเอกลักษณแเฉพาะตัว ขณะที่เปูาหมายเชิงกลยุทธแ หมายถึงเปูาหมายที่

กําหนดขึ้นโดยผูบริหารระดับสูงเพื่อระบุเป็นเปูาหมายขององคแการโดยภาพรวม องคแการแตละ

แหงสามารถเลือกไดวาองคแการของตนตองการมุงเนนเปูาหมายดานใดดานหนึ่งเป็นหลักหรือ

มุงเนนหลายดานพรอมกัน  

การกําหนดพันธกิจและเปูาหมายเ ชิงกลยุทธแ  จึง เป็นการกําหนดกรอบ             

การดําเนินงานและเปูาหมายโดยเหตุและผลของความเป็นจริงภายใตสภาพแวดลอมของ

องคแการ องคแการใดที่ตั้งพันธกิจและเปูาหมายโดยขาดการพิจารณาสภาพแวดลอมที่เป็นจริง

ยอมนําไปสูการวางแผน เปูาหมาย และแนวทางในการดําเนินงานที่คลุมเครือ เลื่อนลอยและ

ลมเหลวในที่สุด  

เมื่อองคแการกําหนดพันธกิจและเปูาหมายเชิงกลยุทธแขององคแการแลว การนํา

องคแการใหสามารถดําเนินไปสูเปูาหมายที่กําหนดไว คือการกําหนด “กลยุทธแ” (Strategy) 

โดยทั่วไปการกําหนดกลยุทธแขององคแการ แบงออกเป็น 3 ระดับ คือ กลยุทธแระดับองคแการ  

กลยุทธแระดับธุรกิจ  กลยุทธแระดับหนาที่องคแการ 

5.9.1  กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Level Strategy) หรือกลยุทธแระดับบริษัท 

เป็นกลยุทธแที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อมุงการพัฒนากลุมธุรกิจของบริษัทเพื่อพิจารณา 1) บริษัทควร

ดําเนินธุรกิจอะไรบาง และ 2) บริษัทควรจัดสรรทรัพยากรไปยังธุรกิจแตละประเภทอยางไร ซึ่งเป็น

ภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดวาควรดําเนินไปในทิศทางใด โดยแบงทางเลือกออกเป็น 3 ทาง คือ 1) 

การขยายตัว (Growth) 2) การคงตัว (Stability) และ 3) การหดตัว (Retrenchment) 

5.9.2  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธแที่องคแการใชเพื่อ 

การแขงขันกับองคแการธุรกิจอื่นๆ ที่อาจอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือตางอุตสาหกรรมก็ได 

กลยุทธแ ระดับธุรกิจมุงการปรับปรุงฐานะการแขงขันผลิตภัณฑแขององคแการใหอยูในระดับ      

ที่สูงขึน้ โดยหากองคแการธุรกิจตองการขยายตัวเขาสูธุรกิจใหมๆ ก็อาจทําไดแตตองนํากลยุทธแ

ที่เหมาะสมและสอดคลองมาใช เชน กลยุทธแการเป็นผูนําดานตนทุน กลยุทธแการสรางความแตกตาง 

กลยุทธแมุงเฉพาะสวน เป็นตน 

5.9.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่หรือระดับปฏิบัติการองค์การ (Functional or Operational 

Strategy) เป็นกลยุทธแที่มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงานระดับปฏิบัติการ

ขององคแการ โดยตองเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  กลยุทธแระดับหนาที่ 

จะใหการสนับสนุน กลยุทธแระดับธุรกิจและกลยุทธแระดับองคแการเพิ่มขึ้น ตัวอยางกลยุทธแระดับ
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หนาที่ เชน กลยุทธแที่ถูกกําหนดขึน้ในฝาุยการตลาด ฝาุยการผลิต ฝาุยทรัพยากรมนุษยแ และฝุายวิจัย

และพัฒนา เป็นตน 

ระดับของกลยุทธแองคแการ นํามาเขียนสรุปเป็นภาพที่ 5.6 ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.6  แสดงภาพการสรุประดับของกลยุทธแและผูรับผิดชอบ 
 

5.10 การสร้างหรอืการกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 

ธุรกิจสามารถเลือกใชกลยุทธแในแตละระดับไดหลายรูปแบบ (Types of Strategy) 

ดังตอไปนี ้

(1) รูปแบบกลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Level Strategy)   

แบงออกเป็น 3 ทางเลือก คือ  

1.1 กลยุทธ์การขยายตัว (Growth Strategy )   

องคแการธุรกิจมักเลือกกลยุทธแการขยายตัวในการดําเนินธุรกิจ เมื่อพิจารณาแลว

เห็นวาองคแการมีความพรอมภายในอันเหมาะสมตอการขยายตัว จากสภาพแวดลอมภายนอก

เอื้ออํานวยตอการขยายตัว เชน ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ผูบริโภคมีกําลังซื้อสูง อุตสาหกรรม

ประเภทนั้นๆ อยูในชวงเติบโตอยางตอเนื่อง เป็นตน การขยายตัวขององคแการสามารถวัดผลได

หลายลักษณะ เชน การเพิ่มขึ้นของยอดขาย สวนแบงการตลาด จํานวนสาขา จํานวนและประเภท

ผลิตภัณฑแ เป็นตน ซึ่งการขยายตัวขององคแการตางๆ เหลานี้ สามารถเลือกใชกลยุทธแ รองใน

ลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1.1.1 กลยุทธ์การขยายตัวแบบกระจุกตัว  ( Intens ive Growth Strategy)  

หมายถึง การมุงเนนการขยายตัวขององคแการในดานใดดานหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งสามารถทํา

ไดโดยวิธีตางๆ ไดแก  

- การพัฒนาตลาด (Development) หมายถึง การที่องคแการมุงแสวงหา

ลูกคากลุมๆ เพิ่มเติมจากลูกคากลุมเดิม โดยยังใชผลิตภัณฑแที่มีอยูขององคแการ เชน โรงแรม

พัฒนาการขายหองแกนักทองเที่ยว และขยายไปยังกลุมบริษัท ภาครัฐในเรื่องการจัดอบรม 

สัมมนา เป็นตน 

กลยุทธ์ 

ระดับธุรกิจ 

ผู้บริหารระดับสูง (Top  management) 

ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) 

ผู้บริหารระดับต้น (First-line Management) กลยุทธ์ 

ระดับหน้าที่ 

กลยุทธ์ 

ระดับองค์การ 
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- การพัฒนาผลิตภัณฑแ (Product Development) หมายถึง การที่องคแการ

มุงพัฒนาผลิตภัณฑแใหมีคุณภาพ คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะแตกตางจากผลิตภัณฑแเดิม 

ตลอดจนพัฒนาสินคาชนิดใหม เพื่อใหผูบริโภคกลุมเดิมสามารถใชผลิตภัณฑแที่ดีขึ้นกวาเดิม หรือ

มีทางเลือกในการใชผลติภัณฑแเพิ่มมากขึ้น เชน การพัฒนาสบูรวมกับครีมถนอมผิวที่ใชในขั้นตอน

สุดทายของการอาบน้ําสําหรับคนไมชอบใชครีมถนอมผิว เป็นตน 

- การเจาะตลาด (Market Penetration) หมายถึง การที่องคแการพยายาม

เพิ่มยอดขายสําหรับผลิตภัณฑแเดิมจากลูกคากลุมโดยการเพิ่มปริมาณการใชงานตอครั้งและ    

การเพิ่มความถี่ในการใชงาน เชน การแนะนําวา อาหารกระปองใชนําไปปรุงเป็นอาหารได

หลากหลาย การดื่มนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพควรดื่มทั้งเชาและเย็นไมใชเพียงวันละมื้อ เป็นตน 

1.1.2 กลยุทธ์การขยายตัวแบบรวมตัว (Integrative Growth Strategy) หมายถึง 

การขยายตัวโดยเขาไปดําเนินธุรกิจที่ลูกคา หรือผูจําหนายวัตถุดิบของกิจการดําเนินอยู         

หรอืควบกิจการกับคูแขง ซึ่งมีวธิีแตกตางกันดังนี้  

- การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) หมายถึง การที่องคแการ  

เขาไปดําเนินธุรกิจที่ลูกคาของกิจการดําเนินอยู เชน บริษัทอาหารทะเลแชแข็งเคย สงผลิตภัณฑแให

ผูสงออก ไดขยายตัวเขามาทําธุรกิจสงออกดวยตัวเอง ซีพีขายไกสด เพิ่มธุรกิจขาย ไกยาง ไกทอด 

ไกจ฿อ 5 ดาว เป็นตน 

- การรวมตัวแบบยอนหลัง (Backward Integration) หมายถึง การที่

องคแการเขาไปดําเนินธุรกิจซึ่งผูขายของกิจการดําเนินอยู เชน โรงงานทําสัปปะรดกระปอง    

เขามาทําธุรกิจไรสัปปะรดเองแทนการรับซื้อจากชาวไรอยางเดียว ผูผลิตเอทานอล หรือ โลตัส

เขาไปดําเนนิการธุรกิจดานการจัดจําหนายขนสงสนิคาแทนที่จะใชบริการของบริษัทขนสง 

- การรวมตัวในแนวระนาบ (Horizontal Integration) การที่องคแการขยายตัว

ในธุรกิจประเภทเดิมโดยการเขาไปซื้อกิจการของคูแขงขัน หรือควบกิจการกับผูประกอบการอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เชน แคนนอนควบรวมกับโอเซกาวสูผูนําธุรกิจการพิมพแ หางเซ็นทรัลกับหาง

โรบินสัน  ธนาคารทหารไทยกับธนาคารดี บีเอส ไทยทนุ เป็นตน 

1.1.3 กลยุทธ์การขยายตัวแบบกระจายตัว (Diversification Growth Strategy) 

หมายถึง การขยายกิจการเขาไปสูธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจเดิมขององคแการ โดยธุรกิจ

ใหมนัน้ อาจมคีวามเกี่ยวเนื่องหรอืไมเกี่ยวเนื่องกับองคแการเลยก็ได ซึ่งมีวธิีการตางๆ ดังนี้ 

- การกระจายโดยมีความเกี่ยวเนื่อง (Concentric Diversification) หมายถึง 

การที่องคแการขยายกิจการไปสูธุรกิจอื่น ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมขององคแการ โดยอาจ 

เป็นความเกี่ยวเนื่องในดานตางๆ ไดแก เทคโนโลยี ประเภทสินคา และกลุมลูกคา เป็นตน  
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- การกระจายโดยไมมีความเกี่ยวเนื่อง (Conglomerate Diversification) 

หมายถึง การที่องคแการขยายกิจการเขาไปสูธุรกิจอื่นซึ่งไมมีความเกี่ยวเนื่องกับองคแการเดิม 

เชน เดิมประกอบธุรกิจดานอาหารและการเกษตร เขามาดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม        

การคาปลีกและการคาสง อยางเชน C.P. ALL เป็นตน 

1.2 กลยุทธ์การคงตัว (Stability Strategy)   

หมายถึง การที่องคแการเลือกที่จะมุงเนนการดํารงกิจการเดิมขององคแการให

มั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งสาเหตุที่ทําใหองคแการเลือกกลยุทธแแบบนี้ อาจมีสาเหตุตางๆ กัน 

เชน สภาพแวดลอมทางธุรกิจไมเอื้ออํานวย โดยอาจอยูในชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผูบริหาร

หรือเจาของธุรกิจไมตองการความเสี่ยงในการขยายตัว การขยายตัวอาจมีผลตอบแทนต่ํา      

ไมคุมกับความเสี่ยงหรอืสภาพที่เป็นอยูสามารถทํากําไรในระดับที่เหมาะสมแลว เป็นตน 

1.3 กลยุทธ์การหดตัว (Retrenchment Strategy)  

กลยุทธแหดตัวมักเป็นกลยุทธแที่องคแการเลือกใชเฉพาะในกรณีที่องคแการประสบ

ปใญหาจึงตองแกไขปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น หรือใชในสภาวะที่โอกาสทางธุรกิจไมเอื้ออํานวยตอ

การดําเนินธุรกิจหรือกรณีที่ถูกบีบบังคับจากสถานการณแและสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งกลยุทธแ

การหดตัวสามารถดําเนินการไดหลายวิธีขึ้นกับเหตุและปใจจัยตางๆ พอสรุปวิธีได ดังนี้ 

1.3.1  กลยุทธ์การเก็บเกี่ยว (Harvest Strategy) หมายถึง การที่องคแการดําเนิน

ธุรกิจโดยการเก็บเกี่ยวผลประโยชนแจากสิ่งที่ลงทุนไปแลวเทานั้นโดยจะงดการลงทุนใหมและจํากัด

คาใชจายใหนอยที่สุดเพียงเพื่อใหกิจการสามารถประคองตัวในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนแที่พึงได

เทานั้น 

1.3.2 กลยุทธ์การพลิกฟื้น (Turnaround Strategy) หมายถึง กลยุทธแในการดําเนินการ

เพื่อทําใหองคแการที่ประสบปใญหาสามารถพลิกฟื้นกลับมาดําเนนิธุรกิจและแขงขันตอไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน Apple, IBM ไดใชกลยุทธแพลิกฟื้นในการดําเนินกิจการและสามารถกลับมา

ประกอบการไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

1.3.3 กลยุทธ์ตัดทิ้งบางส่วน (Divestiture Strategy) หมายถึง กลยุทธแการดําเนินการ

เพื่อทําใหองคแการที่ประสบปใญหาสามารถรักษาตัวรอดโดยการเลือกเฉพาะสวนธุรกิจ ที่ตองการ

ดํารงไวและขายสวนธุรกิจหรอืขายทรัพยแสินบางสวนออกไป องคแการสามารถมุงเนนเฉพาะธุรกิจที่

ตนเองถนัดหรือมีความสามารถในการแขงขันที่แทจริง  

1.3.4 กลยุทธ์การขอความคุ้มครองตามกระบวนการล้มละลาย (Bankruptcy 

Strategy) หมายถึง กรณีที่องคแการมีหนีส้ินลนพนตัว ซึ่งหากปลอยไวอาจโดนเจาหนีย้ึดครองกิจการ

หรือยึดทรัพยแสินที่มีอยูเพื่อชําระหนี้ องคแการสามารถยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหดําเนินการตาม
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กระบวนการลมละลายซึ่งหากไดรับความชอบ ศาลจะใหความคุมครองมิใหเจาหนีเ้ขายึดกิจการหรอื

ยึดทรัพยแสิน แตจะเปิดโอกาสใหมีการจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการตอไป  

1.3.5 กลยุทธ์การขายทิ้งกิจการ (Liquidation Strategy) หมายถึง การที่องคแการ

ไดพิจารณาแลวเห็นวาไมมีหนทางในการทําใหกิจการดําเนินงานตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 

หรือไมสามารถแขงขันไดในธุรกิจ วิธีที่ดีที่สุด คือ การขายทิ้งทรัพยแสินทั้งหมดของกิจการออกไป 

เพื่อใหไดผลตอบแทนกอนสุดทายจากการลงทุนในกิจการดังกลาว 
 

(2) รูปแบบกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)  

หนวยธุรกิจ (Business Unit) หมายถึง หนวยงานหนึ่งๆ ขององคแการ ซึ่งรับผิดชอบ

ธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งขององคแการ โดยมีขอบเขตการบริหารงานที่ชัดเจน มีสินคา/บริการ 

ลูกคา คูแขง และสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง 

องคแการขนาดใหญโดยทั่วไปมักประกอบดวยหนวยธุรกิจหลายๆ หนวยธุรกิจ    

แตละหนวยสามารถเลือกใชกลยุทธแระดับธุรกิจที่เหมาะสมกับหนวยธุรกิจของตนเอง ซึ่งอาจ

แตกตางจากกลยุทธแระดับธุรกิจของหนวยอื่นๆ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ จึงหมายถึง กลยุทธแที่  

แตละหนวยธุรกิจขององคแการเลือกใช เพื่อใหประสบความสําเร็จในการแขงขันและสอดคลอง

กับกลยุทธแระดับองคแการ กลยุทธแระดับธุรกิจที่นิยมใชอยูโดยทั่วไป ไดแก กลยุทธแการเป็นผูนํา

ดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) กลยุทธแการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) 

และกลยุทธแมุงเฉพาะสวน (Focus Strategy) 

2.1 กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) หมายถึง การที่

องคแการเลือกที่จะปรับปรุงตนทุนสําหรับการแขงขันในธุรกิจ เนื่องจากเห็นวาเป็นวิธีที่ดีที่สุดตอ

การสรางกําไร และประโยชนแใหเกิดแกองคแการตามเปูาหมาย ตามแนวคิดที่วายิ่งองคแการ

สามารถปรับปรุงใหตนทุนต่ําที่สุดยอมมีโอกาสสรางกําไรไดมาก หรือสามารถเสนอสินคา

ใหแกลูกคาดวยราคาขายสินคาที่ต่ํากวาคูแขง ซึ่งยอมนํามาซึ่งสวนแบงตลาดที่สูงขึ้นและนํามา

สู  การเป็นผูนําตลาดในที่สุด 

2.2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) หมายถึง การที่

องคแการเลือกสรางความแตกตางที่มีคุณคาทางการตลาดและสามารถทําใหลูกคารับรูความ

แตกตางของสินคาหรือบริการเมื่อเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรมอันนํามาซึ่งความสําเร็จตาม

เปูาหมายขององคแการ การสรางความแตกตางนี้สามารถทําไดหลายวิธี อาทิ การออกแบบ

ผลติภัณฑแ การใหบริการแกลูกคา ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา ความแตกตางดานคุณภาพ 

และความแตกตางอื่นๆ ซึ่งเป็นคุณคาที่ลูกคารับรูหรอืสัมผัสได  

2.3  กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน  (Focus Strategy) หมายถึง การที่องคแการเลือกวิธี 

ในการแขงขันในธุรกิจนั้นๆ โดยการมุงเฉพาะสวนในดานใดดานเดียวของตลาดโดยเฉพาะการ
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จัดกิจการทางการขายและการตลาด จึงไมเป็นไปอยางกวางขวางสําหรับลูกคาทั่วไป แตเป็น     

การจํากัดสําหรับลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ สวนใหญเป็นกลุมสินคาฟุุมเฟือย ราคาแพง

(High End Products) หรอืสินคาศลิปหัตกรรม ทําดวยมือ หรอืสินคาเฉพาะที่สั่งทํา 

ทั้งนี้ กลยุทธแระดับธุรกิจจะถูกกําหนดโดยผูบริหารหนวยเพื่อตอบคําถามที่วา    

“เราจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับหนวยธุรกิจนี้ไดอยางไร” เป็นกลยุทธแที่มุงเนน

ปรับปรุงฐานะ การแขงขันของผลิตภัณฑแหรือบริการขององคแการธุรกิจในอุตสาหกรรมหรือ 

สวนแบงทางการตลาดที่กําลังเผชิญอยูกับคูแขง  ในปใจจุบัน ยังมีกลยุทธแอื่นๆ ในระดับธุรกิจที่

นํามาใชกัน เชน   

- กลยุทธแนานน้ําสีคราม (Blue Ocean Strategy : BOS) มาจากนักวิชาการ 2 ทาน 

คือ W. Chan Kim และ Renee Mauborgne เป็นกลยุทธแที่กําหนดขึน้มาเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขัน

แบบดั้งเดิม โดยผูประกอบการตองพยายามพัฒนาสินคาใหมีความแตกตาง หรือตองสราง   

ความตองการใหมๆ (New Demand) ขึ้นมาเสมอโดยใชนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งเปรียบเทียบได

กับนานน้ําใหมๆ หรือ ทะเลสีครามสวยงาม ตรงกันขามทะเลเลือด หรือ การแขงขันอยางดุเดือด

ของธุรกิจที่มีอยูทั่วๆ ไป  กลาวคือ  Blue Ocean Strategy จะไมสนใจตอการแขงขันหรือคูแขงขัน 

และจะไมเขาไปแขงขันในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดิมๆ แตจะพยายามสรางตลาดหรือ

อุตสาหกรรมใหมๆ ที่แตกตางและยังไมมีใครสรางหรือเขาไปพัฒนา เป็นการเอาชนะคูแขงโดยทํา

ใหสินคาคูแขงลาสมัยไป ดังนั้น ถาผูประกอบการจะสรางกลยุทธแขององคแกรใหเป็นกลยุทธแแบบ 

“นานน้ําสีคราม”เพื่อสรางโอกาสใหธุรกิจ ผูประกอบการจําเป็นตองพิจารณากอนวาลูกคาใน

อุตสาหกรรมของตนเอง ณ เวลานั้นซื้อสินคาหรือบริการดวย “เหตุผล” ดวย “ราคาที่ต่ํา” หรือ

ซือ้ที่ “ความแตกตางของผลิตภัณฑแ”   

- กลยุทธแความรวมมือ (Cooperative Strategy)ใชในการเพิ่มความไดเปรียบใน   

การแขงขันโดยรวมมือกับบริษัทอื่น   

- กลยุทธแการตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick response) เป็นความคลองตัวตอ  

การตอบสนองความตองการของลูกคาไมวาจะนําเสนอผลิตภัณฑแใหมหรือมีการปรับปรุงใหม 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วเพื่อทําใหลูกคาไมหันไปใชทางเลือกอื่น 

- กลยุทธแการสรางเครือขายหรือพันธมิตรทางการคา (Strategic Partner) เป็น  

การรวมมอืระยะยาวระหวางหลายๆ บริษัท เพื่อแสวงหาประโยชนแรวมกัน 

- กลยุทธแการบริหารความสัมพันธแกับลูกคา (Customer Relationship Management)    

เป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการนําซอฟตแแวรแมาใชในการพัฒนาเพื่อดึงดูดลูกคา    

สรางความสัมพันธแกับลูกคา เชน Web Site, Facebook เป็นตน โดย CRM Software จะชวยใน     

การจัดการฐานขอมูลลูกคา วิเคราะหแลูกคา และเป็นชองทางติดตอกับลูกคาเพื่อรักษาลูกคาไว 
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(3) รูปแบบกลยุทธ์ระดับหน้าที่  (Functional Level Strategy)  

กลยุทธแระดับหนาที่ หมายถึง กลยุทธแที่หนวยงานตางๆ ภายในองคแการสรางขึ้น

เพื่อสนับสนุนกลยุทธแระดับธุรกิจขององคแการ ในองคแการธุรกิจทั่วไปกลยุทธแระดับหนาที่

องคแการครอบคุลมหนาที่ภายในองคแการธุรกิจอยางนอยใน 5 ดานดวยกันคือ กลยุทธแดาน   

การผลิตและการดําเนินงาน กลยุทธแดานการเงิน กลยุทธแดานการจัดการทรัพยากรมนุษยแ    

กลยุทธแดานการตลาด และกลยุทธแดานการวิจัยและพัฒนา เป็นตน  

 3.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตและการดําเนินงาน (Production and Operations Strategy)  

       การจัดการผลิตและการดําเนินงานเป็นการแปรรูปทรัพยากรซึ่งเป็นปใจจัยนําเขา

ผานกระบวนการนั่นคือ การใชวธิีการหรอืกลยุทธแแปรรูปปใจจัยนําเขาใหเปลี่ยนสภาพเป็นสินคาและ

บริการขององคแการ การจัดการผลิตและการดําเนินงาน ผูบริหารตองเขาใจและคํานึงถึงระบบ    

การควบคุมการผลิตและการดําเนินการ รวมถึงการควบคุมคาใชจายเนื่องจากเป็นการดูแล     

กระบวนการผลิต การรักษาตนทุนการผลิตและความลาชาใหมีคาต่ําที่สุด หากนําระบบตางๆ ไปใช

อยางเหมาะสมจะทําใหการผลิตและการดําเนินงานในองคแการบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

การสั่งซือ้ที่ประหยัด (Ecommerce Order Quantity : EOQ) ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time : 

JIT) การวางแผนความตองการวัตถุดิบ (Material Requirements Planning : MRP) ระบบการควบคุม

การผลิตและการควบคุมสินคาคงเหลือ (Production and Inventory Control System) ระบบ  

การวางแผนทรัพยากรการผลิต (Manufacturing Resource Planning System) การใชมาตรฐาน

ทางอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ (Industrial Standard and Law) 

 กลาวโดยสรุปกลยุทธแดานการผลิตและการปฏิบัติการจะเป็นหนาที่ของฝุายผลิต 

โดยดําเนินการควบคุมกระบวนการผลิต โดยพิจารณาในดานการจัดการกระบวนการผลิต 

(Efficient Plant Operations) และการควบคุมคาใชจาย (Controlling Cost) 

 3.2 กลยุทธ์ด้านการเงนิ  (Financing Strategy) 

 ฐานะการเงินขององคแการเป็นปใจจัยสําคัญที่ใชวัดสถานะองคแการเพื่อดึงดูด       

นักลงทุนใหเขามาลงทุนรวม หรือดึงดูดลูกคาเพื่อใหการสนับสนุนตอองคแการ ฐานะดาน

การเงินขององคแการ จะชวยใหองคแการวางแผนกลยุทธแอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ไมเฉพาะเรื่องของการจัดการดานการเงิน การจัดการการเงินครอบคลุมถึงการจัดการหนี ้   

การแสวงหาแหลงเงนิทุนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน กลยุทธแดานการเงินจึงเป็นหนาที่

ของผูบริหารฝุายการเงินในการกําหนดกิจกรรมดังกลาวรวมถึงการประเมินสถานะทางการเงิน

และประเมินผลกระทบที่เนนความคุมคาในการลงทุนกอนการตัดสินใจดําเนินงานและเพื่อ         

การปรับเปลี่ยนกลยุทธแใหถูกตองและเหมาะสมในแตละสถานการณแ 
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 ปใจจัยที่องคแการตองนํามาใชในการวิเคราะหแและกําหนดกลยุทธแทางการเงินเพื่อให

องคแการมสีภาพคลองและมีตนทุนการเงนิที่เหมาะสมอาจจําแนกได 2 ปใจจัยดังนี้ 

 3.2.1 ปัจจัยภายนอกองค์การ  (External Organization) ไดแก ดอกเบี้ย ตลาดการเงิน

และสถาบันการเงนิ นโยบายการเงินการคลังและภาวการณแของแตละองคแการในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

 3.3.2 ปัจจัยภายในองค์การ (Internal Organization) ไดแก ระบบบัญชีของกิจการ 

ความรับผิดชอบของหนวยงานในองคแการ นโยบายขององคแการ ความรูความสามารถของ

บุคคล ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน เป็นตน 

 สําหรับเครื่องมือในการวิเคราะหแเพื่อการกําหนดกลยุทธแการเงินองคแการอาจ

วิเคราะหแโดยใชเครื่องมือตางๆ ไดแก  การวิ เคราะหแงบการะเงินโดยใชอัตรารอยละ            

การวิเคราะหแงบการเงินโดยใชอัตราสวนทางการเงิน การวิเคราะหแโดยใชงบประมาณ และ     

การวิเคราะหแโดยการใชเครื่องมืออื่นๆ เป็นตน 

 ทั้งนี้พบวาองคแการที่ใชกลยุทธแการเป็นผูนําดานตนทุนสวนใหญจะใชกลยุทธแดาน

การเงิน เพื่อใหเกิดตนทุนทางการเงินต่ําโดยการควบคุมคาใชจายทุกดาน หลีกเลี่ยงการกูเงิน

เพิ่มจากสถาบันการเงินโดยไมจําเป็น  สําหรับองคแการที่ใชกลยุทธแการสรางความแตกตาง

โดยทั่วไปจะมุงเนนการใชกลยุทธแดานการเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพและรูปลักษณแผลิตภัณฑแใหมี

ความแตกตางจากคูแขงขัน 

 3.3  กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management 

Strategy)  

 กลยุทธแดานทรัพยากรมนุษยแเป็นแนวทางหรือวิธีการเพื่อใหการดําเนินงานที่

เกี่ยวของกับบุคคลในองคแการเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นหนาที่ของ

ฝุายบุคคลหรือฝุายทรัพยากรมนุษยแในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก การวางแผน

ทรัพยากรมนุษยแ การสรรหา การคัดเลือก การประเมินการปฏิบัติงานและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแ องคแการตองใหความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของทุกกิจกรรมเพื่อ

จูงใจใหบุคคลในองคแการทํางานอยูคูกับองคแการ 

 3.3.1 กลยุทธแการวางแผนทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource Planning) เป็นการ

ใหความสําคัญกับระยะเวลาของการวางแผน โดยทั่วไปสามารถวางแผนทรัพยากรมนุษยแไดทั้ง

ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาวในเรื่องตอไปนี ้

 - กลยุทธแการสรรหาทรัพยากรมนุษยแ (Recruitment Strategy) เป็นการเสาะ

แสวงหาชองทางในการเผยแพรขอมูลตําแหนงงานวางขององคแการ โดยสามารถดําเนินการได

ทั้งการสรรหาจากภายในและภายนอกองคแการ 
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 - กลยุทธแการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยแ (Selection Strategy) เป็นการใชวิธีการ

ทดสอบและสัมภาษณแเพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่ดแีละมีความเหมาะสมกับตําแหนงงานที่ตองการ 

 - กลยุทธแการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Strategy) เป็น

การใชวิธีการในรูปแบบตางๆ เพื่อวัดและตรวจสอบการทํางานของบุคคลทีไดรับการคัดเลือก

เขารวมทํางาน 

 3.3.2 กลยุทธแการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource Maintenance)    

เป็นการคิดหาวิธีที่ทําใหบุคคลในองคแการสามารถทํางานรวมกันกับองคแการตอไปไดยาวนานที่สุด 

 3.3.3 กลยุทธแการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource Development) เป็น

วิธีการดําเนินงานเพื่อใหบุคคลในองคแการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองไปในแนวทางที่องคแการ

ตองการ มีความชํานาญและเช่ียวชาญการทํางานในหนาที่และความรับผิดชอบมากขึ้น วิธีการ

ที่นิยมนํามาใชไดแก การฝึกอบรม (Training) การฝึกงานในหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับ 

และการศกึษาตอในระดับสูงขึ้น 
 

 3.4 กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) 

 กลยุทธแดานการตลาด หมายถึง วิธีการที่องคแการเลือกที่จะดําเนินการเพื่อสราง

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคแทางการตลาดขององคแการ กลยุทธแการตลาดจึงเป็นเครื่องมือใน

การรณรงคแตอสูกับคูแขงขันเพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาด ทั้งนี้ ฝุายการตลาดจะเป็นหนวยงาน

ที่ทําหนาที่ในการกําหนดแผนการตลาดโดยนําเสนอกลยุทธแทางการตลาดที่เกี่ยวของกับ     

สวนประสมการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑแ ราคา ชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

ใหเหมาะสมเพื่อสนองความตองการของตลาดเปูาหมาย ในการกําหนดกลยุทธแการตลาด

ผูบริหารจะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับกลยุทธแระดับธุรกิจรวมถึงปใจจัยที่เกี่ยวของ       

ดานการตลาดที่มผีลตอความสําเร็จหรอืความลมเหลวของการกําหนดกลยุทธแระดับหนาที่โดย

พบวามี 4 ตัวแปรที่มีความสําคัญ ไดแก การเลือกตลาดเปูาหมาย (Market Target) การกําหนด

ตําแหนงสินคา (Market Segmentation) การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑแ (Product Positioning)  

และการพิจารณาสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (รายละเอียด จะกล่าวต่อไปในบทที่ 6 

ความรู้เกี่ยวกับการตลาด) 
 

 3.5 กลยุทธ์ด้านการวจิัยและพัฒนา (Research and  Development : R&D)  

 กลยุทธแดานการวิจัยและพัฒนาเป็นหนาที่ของฝุายวิจัยหรือฝุายงานอื่นในองคแการ             

ที่เกี่ยวของการศกึษาคนควาเพื่อทําใหผลิตภัณฑแขององคแการมีคุณภาพ มีตนทุนต่ํา มีความแตกตางจาก   

คูแขงขัน และคิดคนหาผลิตภัณฑแใหมๆ โดยคิดคนสิ่งประดิษฐแใหมขึ้นมาเอง (Innovation) การพัฒนา

กระบวนการผลิตใหม (Process Innovation) และการลอกเลียนแบบ (Imitation) จากคูแขงขัน 
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  สรุปกลยุทธแทั้ง 3 ระดับ เราสามารถนํามาเขียนแผนภาพ (Mind Map)ไดดังภาพที่ 5.7 นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 แสดงกลยุทธแท้ัง 3 ระดับ 

กลยุทธ์การขยายตัว 
(Growth) 

กลยุทธ์การคงตัว 
(Stability) 

พัฒนาตลาด 
(Market Development) 

พัฒนาผลิตภัณฑ ์
(Product Development) 

เจาะตลาด 
(Market penetration) 

กระจุกตัว 
(Intensive) 

รวมตัว 
(Integration) 

ย้อนหลัง 
(Backward Integration) 

ไปข้างหน้า 
(Forward Integration) 

รวมตัวในแนวระนาบ 
(Horizontal Integration) 

กระจายตัว 
(Diversification) 

ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง 
(Conglomerate Diversification) 

มีความเกี่ยวเนื่อง 
(Concentric Diversification) 

 

กลยุทธ์การหดตัว 
(Retrenchment) 

เกบ็เกี่ยว (Harvest) 

พลกิฟืน้ (Turnaround) 

ตัดทิง้บางส่วน (Divestiture) 

ขอความคุ้มครองตามกระบวนการล้มละลาย
(Bankruptcy) 

ขายทิ้งกิจการ (Liquidation) 

กลยุทธ์ระดบัองค์การ 

วางแผน 
(Planning) 

 

ธ ารงรักษา 
(Maintenance) 

พัฒนา 
(Development 

 

กลยุทธ์ระดบัหน้าที่องค์การ 

กลยุทธ์ด้านการผลิตและการด าเนินงาน  
(Production and Operations Strategy) 

 

กลยุทธด์้านการเงนิ  (Financing Strategy) 

กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์             
(Human Resource Management Strategy) 

 

กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) 

กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development : R&D) 

สรรหา 
(Recruitment) 

คัดเลือก 
(Selection) 

ประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

(Performance 
Appraisal) 

กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ 

กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 

กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน (Focus Strategy) 

กลยุทธ์อื่นๆ ได้แก่ กลยุทธ์น่านน้ าสีคราม, กลยุทธ์ความร่วมมือ, กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว, 
กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย, กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น 
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5.11 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกเพื่อการกําหนดกลยุทธ์  

 การวิเคราะหแเพื่อกําหนดกรอบกลยุทธแเป็นการใชหลักการวิเคราะหแเชิงกลยุทธแใน   

การบริหารงานองคแการโดยการนําประเด็นจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคที่ไดจัดทําขึ้นมา

ประเมินความสามารถขององคแกรในการตอบสนองตอปใจจัยภายใน ภายนอก ทั้งในปใจจุบัน

และที่คาดการณแในอนาคต โดยใชหลักแนวคิด Internal Factor Analysis Summary (IFAS) 

และ External Factor Analysis Summary (EFAS)   

 ตัวอย่าง การจัดการเชงิกลยุทธแทางธุรกิจ “กจิการบ้านดังฝัน”  

 (ดัดแปลงจาก http://www.baanceladon.com/about_us_thai.html บานศิลาดล เป็น

กิจการสมมุติ โดยมีการเพิ่มเตมิขอมูลบางสวนใหครบถวนตามเนือ้หา) 

                บานดังฝใน จังหวัดเชียงใหม สืบสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เครื่องปใ้นดินเผาเคลือบ 

งานทํามอื สานตอภูมปิใญญาไทย เนนเขียนลวดลายสีสัน ประเพณี ศลิปวัฒนธรรมไทย 

     ธุรกิจบานดังฝใน เริ่มตนจากศิลปิน 2 ทาน เป็นคนเมืองเชียงใหม เปิดกิจการเมื่อ   

ปี 2533 บนถนนเชียงใหม - สันกําแพง จ.เชียงใหม จากหัตถกรรมในครัวเรือนเล็กๆ ที่เป็น   

ทั้งที่อยูอาศัย - โรงงานผลิต สถานที่จําหนายผลิตภัณฑแ เครื่องใชบนโต฿ะอาหาร เชน จาน ชาม 

ของตกแตงบาน เชน แจกัน โคมไฟ ของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑแสําหรับนักทองเที่ยว  

ทั่วโลกที่มาเที่ยวเชียงใหม และกลุมลูกคาชาวไทยที่มรีสนิยมในการใชชีวติ และชื่นชมผลิตภัณฑแ

ที่บงบอกถึงวัฒนธรรมไทย ใชเงินลงทุนเริ่มแรก 3 แสนบาท ปใจจุบันมีสินทรัพยแ 6 ลานบาท

และมีกําไรสุทธิเฉลี่ยปีละ 1.2 ลานบาท มีหนีส้ิน 1 ลานบาท  

หลักการบริหารงาน : 

- เนนความสุจริต สรางสรรคแ ซื่อตรง มุงมั่น และเป็นทีมงานที่ดี ตองสรางคน    

ในบานขายฝในใหมีความนึกคิดแบบเดียวกัน เชื่อมั่น และศรัทธาในตัวพวกเรากันเองและ

องคแการดวยการพัฒนาองคแการใหเป็นผูนําที่ดใีนดานงานฝมีือและศลิปประจําชาติ 

- การเป็นองคแการที่คนและลูกคารูสึกดี ทุกคนรักและประทับใจ ไมมุงขายสินคา

อยางเดียว แตตองเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมดวย 

- การเป็นตัวอยางและเป็นกําลังใจใหผูอื่น ยึดแนวคิดวาที่วา “การประสบความสําเร็จ

ไมจําเป็นตองทําทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่ งชัยชนะ” มุ งเนนความสัมพันธแและการดําเนินการ                  

แบบประสานประโยชนแ (win-win) 

ปรัชญาในการทํางาน : 

-  ทํางานเพื่อความสุข ความประทับใจ และความรุงโรจนแของสังคม 

-  พนักงานทุกคนทํางานอยางมคีวามสุข 

-  สรางความเขมแข็งระดับชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูความยั่งยืน 

http://www.baanceladon.com/about_us_thai.html%20บ้าน
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วิสัยทัศน์ (Vision) : 

มุงพัฒนาผลิตภัณฑแเครื่องเคลือบเชียงใหม ภายใตตราสินคา BAAN DUNG PHAN  

ใหเป็นผูนําในการผลิตเครื่องเคลือบช้ันสูง ที่มีเอกลักษณแและทรงคุณคา คูเมืองเชียงใหม - 

ประเทศไทย ที่ตลาดในประเทศและตางประเทศชื่นชมและชื่นชอบ 
 

บานดังฝใน อยูในธุรกิจ ของขวัญ ของที่ระลึก ของตกแตงบาน และงานหัตถกรรม เนน

งานฝมีอืเป็นหลักในการผลิต มเีอกลักษณแ/จุดเดนของผลิตภัณฑแ  ดังนี ้

-  เป็นการผลิตที่เนนงานทํามอื (Handmade) 

-  ยึดวัฒนธรรมการผลิตที่เป็นมาแตเดิม แตผสมผสานกับวัฒนธรรมใหมๆ ที่   

เริ่มเขามามีอทิธิพล เชน รูปแบบผลติภัณฑแและการใชงานที่มีความหลากหลายมากขึน้ 

-  เนนการเขยีนลวดลาย สีสันที่บงบอกถึงศลิปวัฒนธรรมภูมปิใญญาของคนไทย 

-  ไดรับรางวัลมาตรฐานการประกวดศิลปะเครื่องปใ้นดินเผา 5 ปีซอน 
 

การวเิคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์ของกิจการ บานดังฝใน  มีดังนี ้

(1) พิจารณา จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เฉพาะที่สําคัญและสงผลกระทบ

ตอองคแการมากที่สุดมาจัดทําตาราง IFAS และ ตาราง EFAS โดยกําหนดคาประเมิน (Rating)         

5 ระดับ คือจาก 1 ถึง 5 โดยมีความหมาย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1  แสดงคาคะแนนประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
 

ค่าคะแนนประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1 นอยที่สุด มากที่สุด นอยที่สุด มากที่สุด 

2 นอย มาก นอย มาก 

3 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

4 มาก นอย มาก นอย 

5 มากที่สุด นอยที่สุด มากที่สุด นอยที่สุด 

 

ในการประเมินปใจจัยภายในจะกําหนดคาคะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted) รวม

เทากับ 1 (จุดแข็ง 0.5 และจุดออน 0.5 ) และกําหนดคาคะแนนถวงน้ําหนักปใจจัยภายนอก

เทากับ 1 เชนกัน (โอกาส 0.5 และอุปสรรค 0.5) 

(2) การวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค จากการวิเคราะหแสภาพแวดลอม

ภายในภายนอก ที่กลาวมาแลวในหัวขอ 5.4 และ 5.5 แลวนําประเด็นที่สําคัญที่สงผลกระทบ    

ตอกิจการบานดังฝใน มาจัดทําตาราง IFAS  และตาราง EFAS  ดังนี ้
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ตารางที่ 5.2  แสดงการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน หรอืเรียกวา ตาราง IFAS 
 

ปัจจัยภายใน น้ําหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้าํหนัก 

จุดแข็ง (Strengths)    

S1  ผลิตภัณฑแโดดเดน มีเอกลกัษณแเฉพาะ 0.20 4 0.8 

S2  บุคลากรมฝีีมอื มคีวามสุขการทํางาน 0.10 5 0.5 

S3  การกําหนดทิศทางองคแการชัดเจน มีระบบการทํางานดี 0.10 4 0.4 

S4  ฐานะการเงินมั่นคง กําไรสุทธิรอยละ 20 ของสนิทรัพยแ 0.10 4 0.4 

                                                   รวมจุดแข็ง 0.50  2.1 

จุดอ่อน (Weakness)    

W1  ผลิตภัณฑแบางตัวทํากาํไรต่าํ แตตองผลิตเพื่อใหมี        

ความหลากหลายของผลิตภัณฑแ 

0.20 2 0.4 

W2  การประชาสัมพันธแหรือการสื่อสารการตลาดยังนอย         0.20 3 0.6 

W5 เป็นกิจการขนาดเล็ก ๆ โครงสรางองคแการไมชัดเจน 0.10 3 0.6 

                                                      รวมจุดอ่อน 0.50  1.6 

                                                                  รวม  1.00  3.7 
 

ตารางที่ 5.3  แสดงการวิเคราะหแโอกาส และอุปสรรค หรอืเรียกวา ตาราง EFAS 
 

ปัจจัยภายนอก น้ําหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้าํหนัก 

โอกาส (Opportunities)    

O1  การคมนาคมสะดวก/รัฐบาลสงเสริมการทองเท่ียว 0.20 4 0.8 

O2  เชยีงใหมเป็นเมืองทองเท่ียวและศิลปะ วัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียง 0.20 4 0.8 

O3  มเีทคโนโลยใีหมๆ  ชวยในการออกแบบและบริหารจัดการ 0.10 3 0.3 

                                                 รวมโอกาส 0.50  1.9 

อุปสรรค (Threat)    

T1  มคีูแขงขันมากหลาย 0.20 3 0.6 

T2  วัตถุดบิมรีาคาสูงขึน้อยางตอเนื่อง 0.30 2 0.6 

                                                   รวมอุปสรรค 0.50  1.2 

                                                       รวม 1.00  3.1 

 

(3) ผลการประเมิน (Rating) และการกําหนดคะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted) จะ

ถูกนํามาคํานวณ คาประเมินที่ผานการถวงน้ําหนักแลว (Weighted Score) ในแตละปใจจัยที่ทํา

การประเมนิซึ่งสามารถนํามารวมเป็นคะแนนประเมินในแตละดาน และแปลความหมายได ดังนี้ 
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ตาราง 5.4 แสดงความหมายการประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
 

ประเด็นการประเมิน 
ความหมายของการประเมิน 

0.5 -1.0 1.1 – 1.5 1.51 - 2.00 2.00 - 2.50 

จุดแข็ง นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก 

จุดออน มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

โอกาส นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก 

อุปสรรค มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

ดังนัน้ สรุปผลการประเมินจากตาราง ตาราง IFAS และ EFAS  ของกิจการบานดังฝใน ไดดังนี้ 
 

ตาราง 5.5 แสดงการแปลผลจุดออน จุดแข็งโอกาส และอุปสรรค 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าคะแนนที่ได้ การแปลผล 

จุดแข็ง 2.1 จุดแข็งอยูระดับแข็งมาก 

จุดออน 1.6 จุดออนอยูในระดับปานกลาง 

โอกาส 1.9 โอกาสอยูในระดับปานกลางคอนขางมาก 

อุปสรรค 1.2 อุปสรรคอยูในระดับนอย 

 

(4) การกําหนดกลยุทธแ จากตาราง EFAS และ IFAS สามารถนํามาประเมิน

สถานการณแที่องคแการเผชิญอยูโดยการจัดทํา ตาราง TOWS Matrix ดวยการสรางมิติการประเมิน

ระหวางจุดออน – จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (Combination) เพื่อใหทราบถึงสถานะของกิจการ

บานดังฝในโดยใชตารางวิเคราะหแจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (TOWS Matrix) ทั้งนี้        

การวิเคราะหแเพื่อกําหนดกลยุทธแ ทําไดดังนี ้

                      -  ระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยที่การประเมินสภาพแวดลอมที่

แสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเป็นการประเมินภายในองคแการ สวนการประเมิน

สภาพแวดลอมที่เป็นโอกาสและอุปสรรคจะเป็นการประเมินภายนอกองคแการ 

             -  วิเคราะหแความสัมพันธแระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค 

จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับอุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะหแความสัมพันธแในขอมูล     

แตละคูดังกลาว ทําใหเกิดกลยุทธแ 4 ประเภท คือ 
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(1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม

ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธแ ในเชิงรุก หรือ         

การขยายตัว 

(2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน ( ST Strategy)  ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน

สภาพแวดลอมที่เป็นจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธแใน

เชิงปูองกัน ทั้งนี้เนื่องจากองคแการมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคแการก็เจอกับสภาพแวดลอมที่เป็น

อุปสรรคจากภายนอกที่องคแการควบคุมไมได แตองคแการสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูเอาชนะอุปสรรค

ที่มาจากภายนอกได อาจใชไดทั้งกลยุทธแการขยายตัวและคงตัว             

 (3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข ( WO Strategy)  ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน

สภาพแวดลอมที่เป็นจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธแ    

ในเชิงแกไข ทั้งนี้เนื่องจากองคแกรมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหมๆ มาใชในการแกไขจุดออน    

ที่องคแกรมีอยูได เชน การเพิ่มการสื่อสารทางการตลาด การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอาจใช  

กลยุทธแการคงตัวและปรับปรุงกลยุทธแระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ 

 (4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่

เป็นจุดออนและอุปสรรคมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธแในเชิงรับ ทั้งนี้

เนื่องจากองคแกรเผชิญกับทั้งจุดออนและอุปสรรคภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได ตัวอยางเชน 

กิจการมีขนาดเล็กไมมีความไดเปรียบตอขนาด (Economy of Scales) ทําใหตนทุนสูง ขณะเดียวกัน

สภาพเศรษฐกิจเกิดภาวะเงนิเฟูออาจตองใชกลยุทธแการหดตัว เชน การเก็บเกี่ยว หรอืขายทิง้กิจการ 
               

               ตาราง TOWS Matrix นี้มีวิธีการวิเคราะหแที่คลายคลึงกับวิธีการของ The Boston 

Consulting Group หรือ BCG Approach (BCG Matrix) ที่เป็นการแสดงฐานะของหนวยธุรกิจใน

เชิงเปรียบเทียบกับตลาดสินคาที่หนวยธุรกิจนั้นมีผลิตภัณฑแอยู โดยการเปรียบเทียบจะใช

เกณฑแหลักๆ 2 ดาน คือ สวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอัตรา

การเติบโตของตลาดสินคานั้นๆ (Market Growth Rate) โดยวัตถุประสงคแเพื่อใหผูบริหารได

จัดสรรทรัพยากรของบริษัทไปสูหนวยธุรกิจที่มีฐานะแข็งแกรงและสรางรายไดใหกับบริษัท

แทนที่จะใชไปกับหนวยธุรกิจที่มฐีานะออนแอเมื่อเปรียบเทียบในตลาดสินคานั้น ตาราง BCG นี้

พัฒนาโดยบริษัทที่ปรึกษาทางดานการจัดการชื่อ The Boston Consulting Group (BCG) จึงนํา

ชื่อยอมาใชในการตัง้ช่ือ ซึ่งมีแนวคิดในการวิเคราะหแตามตาราง BCG ดังภาพที่ 5.8 นี ้

 

 

 

 



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่

 
180 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.8 แสดงทางเลือกกลยุทธแตาม The Boston Consulting Group (BCG) Model 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Kotler. P., & Armstrong. G., (2012, p. 43) 

จากการประเมินระดับคะแนนของบ้านดังฝันตามตาราง IFAS มีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.7 และ

การประเมินโอกาสและอุปสรรคตามตาราง EFAS มีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.1 เมื่อนํามาประมวลใน TOWS 

Matrix/BCG Matrix ได้จุดตัดอยู่ในช่อง SO Situation (เร่งรุกบุกเร็ว) หมายความถึง สถานการณ์

ในองค์การเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสมากกว่า

อุปสรรค  จงึควรพิจารณาใชกลยุทธ์การขยายตัวใหเหมาะสม ดังภาพ 5.9 
             

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 5.9  แสดงจุดตัดจากการประเมินคะแนนการวิเคราะหแจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค  

ที่มา: จากคาคะแนนตามตารางท่ี 5.2  (IEAS : 3.7) และตารางท่ี 5.3 (EFAS : 3.1) ของกิจการบานดังฝใน 

Strength Weakness 

Opportunity 

Threat 

5 3 

3 

1 

1 

SO WO 

ST WT 

ร่วมทุน ปรบัปรงุ พัฒนา 
ลดต้นทุน ลดระยะเวลา 

Analyses 

ด้อยและไม่เอื้อ Retrenchment Strategy 

BCG MATRIX (ทางเลือกกลยุทธ์) 

Opportunity 

Threat 

Strength 
Weakness 

เด่นแต่ไม่เอื้อ Stability Strategy 

Question Mark Situation (WO) 

Cash Cow Situation (ST) Dog Situation (WT) 

เด่นแต่ไม่เอื้อ Stability Strategy 

เด่นและเอื้อ Growth Strategy 

Star Situation (SO) 

 

Defender 

เลิก ลด ถ่ายโอน ปรบัเปลี่ยน Re-engineering 

ตั้งรับปรับตัว 
เลิกราหาแผนใหม่ 

เร่งรุกบุกเร็ว 
รั้งรอขอจังหวะ 

สร้าง เปิด เพิ่ม บุก รุก ขยาย 
ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ทบทวน 

ประสานความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุน 

 Reactor 

 

Prospector 
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ภาพที่ 5.10  แสดงผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกตามตาราง TOWS Matrix/ BCG Matrix 

ที่มา: แผนยุทธศาสตรแ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. (2554, น 46) 

 

 

Strategic Alternative and Recommended Strategy 

การระบุทางเลือกเพือ่นําไปกําหนดกลยุทธ์ 

TOWS MATRIX 

 
     เป็นวิธีการที่จะชี้ให้เห็นว่า เม่ือองค์กรเผชิญกับโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกแล้วสามารถเตรียมการ หรือจับคู่ (Matching) กับความ

แข็งแกรง่และจุดอ่อนภายในองคก์รท่ีมีอยู่เพื่อที่จะลดความเสี่ยง หรือ เอาชนะในเชงิกลยุทธ์ได้อย่างไรใน 4 หนทาง 

(1) 

SO Strategies 

    กําหนดกลยุทธ์ที่จะ

ใช้จุดแข็งเพื่อทําให้เกิด

ข้อได้เปรียบเมื่อมี

โอกาสเกิดข้ึน 

(2) 

WO Strategies 

    กําหนดกลยุทธ์ที่จะ

ใช้เพื่อพิชิต หรือ

เอาชนะจุดอ่อนหรือ

ความอ่อนแอของ

องค์การ 

(3) 

ST Strategies 

    กําหนดกลยุทธ์โดย

ใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเล่ียง

ภัยหรือเอาชนะ

อุปสรรค 

(4) 

WT Strategies 

    กําหนดกลยุทธ์โดย

พยายามลดจุดอ่อนให้เหลือ

น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้และ

หลีกเล่ียงภัยคุกคาม 

SWOT EFAS IFAS 

เลือก O,T ที่มี

ผลต่อองคก์าร 

เลือก S,W ที่มี

ผลต่อองคก์าร 

คอื การรวบรวม S,W,O,T ที่ไดจาก

ตาราง EFAS/IFAS เลือกเอาเฉพาะที่

กอใหเกิดผลดีกับองคแกร 

 

 

สรุป S,W,O,T ที่สําคัญ

เขาไวดวยกัน 

BCG MATRIX 

Identify 

Distinctive Competency 

เอกลักษณแท่ีโดดเดนขององคแการ 

Opportunities 

(โอกาสตางๆ ท่ีเกดิขึน้) 

TOWS MATRIX 

การกรองสถานการณแตางๆ ที่เกิดขึ้น 

พิจารณาทางเลือก 
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5.12  ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(1) ทําใหกระบวนการของการบริหารเป็นแบบองคแกรโดยรวม ที่มุงเนนการสราง

กลยุทธแเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคแกรในระยะยาว 

(2) ชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากรตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม และทันทวงที 

(3) ทําใหมกีารนํากลยุทธแไปสูการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม และไดผล 

(4) ทําใหการบริหารงานเป็นการบริหารที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมทั้งจากภายนอกและภายในองคแกรไดอยางทันทวงที 

(5) ทําใหการกําหนดกลยุทธแในการแขงขันเป็นแบบเชงิรุกมากยิ่งขึน้ 

(6) ทําใหทราบถึงสมรรถนะของคูแขงขันที่มีอยูแลวและที่จะเขามาใหม ตลอดจน

ทราบความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

(7) ทําใหมกีารจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและพอดี เพื่อใหบรรลุเปูาหมาย

ในแตละโครงการหรอืแตละกลุม  

(8) องคแการ ธุรกิจมศีักยภาพสูงในการสรางความรวมมือกับผูจัดสงวัตถุดิบ 

(9) บุคลากรในองคแการธุรกิจ รับรูถึงวิสัยทัศนแ ภารกิจ และเปูาหมายขององคแการ 

(10)  พนักงาน ผูบริหารทุกระดับในองคแการ ธุรกิจไดมีสวนรวมในการกําหนด     

กลยุทธแการแขงขันขององคแการ 

(11) องคแการ ธุรกิจสามารถรักษาลูกคา และเพิ่มสวนแบงทางการตลาดไดอยางเหมาะสม

กับสภาวะการแขงขัน 

(12) ผูบริหารองคแการ ธุรกิจรับรูถึงประสิทธิภาพของกลยุทธแที่ใชอยูในปใจจุบัน 

ตลอดจนสามารถแกไข ปรับปรุงใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

(13) ทําใหการบริหารองคแการ ธุรกิจมุงเนนไปที่เปูาหมายขององคแการมากกวา

มุงเนนไปที่เปูาหมายของหนวยงานเป็นหลัก 

(14) ทําใหองคแการ ธุรกิจมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการแขงขันที่สูง  

(15) การดําเนินกระบวนการทางธุรกิจขององคแการมีความตอเนื่องและทันกับ      

การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภวิัฒนแไดเป็นอยางดี 

 

บทสรุป 

       การวิเคราะหแสภาพแวดลอมในการจัดการและการกําหนดกลยุทธแทางธุรกิจ เริ่มตน

จากการศกึษาบริบทโลก บริบทในประเทศที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจ แบงออกเป็น
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สภาพแวดลอมภายนอกทางธุรกิจ ซึ่งเป็นปใจจัยที่ควบคุมไมได และสภาพแวดลอมภายในทางธุรกิจ

ซึ่งเป็นปใจจัยที่สะทอนความสามารถขององคแการ  

                 ในการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายนอกทางธุรกิจจะเป็นการวิเคราะหแเพื่อหาโอกาส 

และภัยคุกคามหรืออุปสรรค ไดแก ปใจจัยดานประชากร การเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี       

คูแขงขัน ตลาด ฯลฯ สวนการการวิเคราะหแปใจจัยภายในเป็นการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน           

การวิเคราะหแหวงโซคุณคา และการวิเคราะหแโครงราง 7-S ของแมคคินซียแ   

 การจัดการเชิงกลยุทธแเป็นการตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนไปที่ (1) การวางแผนกําหนดกลยุทธแ (2) การนํากลยุทธแไปปฏิบัติ      

(3) การควบคุมและการประเมินกลยุทธแ เพื่อประโยชนแในการแขงขันและการบรรลุผลสําเร็จของ

องคแการ ทําใหเกิดการกําหนดทิศทางองคแการ คํานึงถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับองคแการ  ไดแก พนักงาน 

ผูถือหุน ประชาชนทั่วไป ลูกคา และคูแขงขัน กอใหเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคแการ  

ซึ่งกลยุทธแนี้แบงไดเป็น 3 ระดับ คือ กลยุทธแระดับองคแการ  กลยุทธแระดับธุรกิจ กลยุทธแระดับหนาที่

หรอืระดับปฏิบัติการองคแการ   

 การสรางหรือการกําหนดกลยุทธแนั้น กลยุทธ์ระดับองค์การ ไดแก  กลยุทธแ            

การขยายตัว กลยุทธแการคงตัว กลยุทธแการหดตัว  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ไดแก กลยุทธแการเป็นผูนํา

ดานตนทุน  กลยุทธแการสรางความแตกตาง  กลยุทธแมุงเฉพาะสวน นอกจากนี้ยังมีกลยุทธแใหมๆ ใน

ปใจจุบัน เชน กลยุทธแนานน้ําสีคราม  กลยุทธแความรวมมือ กลยุทธแการตอบสนองอยางรวดเร็ว    

กลยุทธแการสรางเครอืขายหรอืพันธมิตรทางการคา และกลยุทธแการบริหารความสัมพันธแกับลูกคา 

เป็นตน  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ไดแก กลยุทธแดานการผลิตและการดําเนินงาน กลยุทธแดานการเงิน 

กลยุทธแดานการจัดการทรัพยากรมนุษยแ กลยุทธแดานการตลาด และกลยุทธแดานการวิจัยและพัฒนา   

 การวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในภายนอกเพื่อการกําหนดกลยุทธแเป็นการวิเคราะหแ

จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคโดยการจัดทําตารางการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน      

อันไดแก จุดแข็งและจุดออน เพื่อกําหนดคาคะแนนและการจัดทําตารางการวิเคราะหแโอกาสและ

อุปสรรคเพื่อกําหนดคาคะแนนแลวนํามาใสลงในตาราง The Boston Consulting Group หรือ BCG 

Approach (BCG Matrix)  หรือ TOWS Matrix จะไดทราบกลยุทธแที่องคแการควรกําหนดแบงเป็น        

4 ประเภท คือ (1) กลยุทธแเชิงรุก (SO Strategy) (2) กลยุทธแเชิงปูองกัน (ST Strategy)  (3) กลยุทธแ  

เชิงแกไข (WO Strategy) 4) กลยุทธแเชิงรับ (WT Strategy)  

               ประโยชนแของการจัดการเชิงกลยุทธแทําใหรูเขา รูเรา ทราบทิศทางและแนวทางใน       

การพัฒนาองคแการ และเกิดการไดเปรียบเชิงแขงขัน 
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กิจกรรมท้ายบท 

ส่วนที่ 1 คําถามท้ายบท 

1. ใหอธิบายบริบทโลก และบริบทภายในประเทศวาเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางไรบาง 

2. สภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจมีอะไรบาง อธิบายอยางละเอียด 

3. ใหอธิบายถึงการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในในประเด็น ดังนี้ 

- การวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน            

- การวิเคราะหแหวงโซคุณคา  

- การวิเคราะหแโครงราง 7-S ของแมคคินซียแ   

4. กลยุทธแองคแการมีกี่ระดับ อะไรบาง เกี่ยวของกับผูบริหารองคแการอยางไร 

5. ใหอธิบายกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธแ 

6. ใหอธิบายสรุปถึงการสรางหรือการกําหนดกลยุทธแระดับองคแการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ 

7. ใหอธิบายวา กลยุทธแตอไปนี้สัมพันธแหรือเกี่ยวของกับกลยุทธแระดับองคแการ ระดับธุรกิจ

และระดับหนาที่อยางไร 

  - กลยุทธแเชิงรุก (SO Strategy)  

  - กลยุทธแเชิงปูองกัน (ST Strategy)   

  - กลยุทธแเชิงแกไข (WO Strategy)  

                       - กลยุทธแเชิงรับ (WT Strategy) 

 

ส่วนที่ 2  แบบฝึกหัดการวิเคราะห์กลยุทธ์ “กิจการ  Kitty T shirt”  
 

               นางสาวยิ่งสุข  ยิ่งมีมาก เจาของแบรนดแ Kitty T shirt เดิมเป็นโรงงานขนาดเล็กรับสกรีน

ลายลงบนผาและเสื้อตางๆ มานานกวา 20 ปี มีลูกจางประมาณ 50 คน โรงงานตั้งอยูที่นนทบุรี 

เกิดแนวคิดใหมในการขยายตลาด คือ การเป็น ร้านออกแบบเสื้อยืดแบบตามใจคุณ  กลาวคือ 

ปรับเปลี่ยนกลยุทธแจากการขายสงและขายจํานวนมาก โดยการเพิ่มการขายในตลาดสินคาปลีก   

เพิ่มจุดขายดวยแนวคิดตัวเดียวก็สั่งทําได ผาน www.facebook.com/Kitty.tshirt และอินสตาแกรม 

Kitty T shirt กับคอนเซ็ปตแ Made to Order เสือ้ยืดออกแบบได ตามใจคุณ ขั้นต่ํา 1 ตัวก็ทําได   

                  นางสาวยิ่งสุขมองหาโอกาสทางการตลาดใหมๆ พบวา รานสกรีนลายมีใหเลือก

มากมาย แตจะมีปใญหาเรื่องการสั่งทํา หรือสั่งซื้อขั้นต่ํา ทําใหทางรานสรางความแตกตางดวย    

การรับออกแบบ และรับผลิตแมจะเป็นการสั่งซือ้เพียงตัวเดียว กําหนดกลุมเปูาหมายคือ ลูกคาอายุ 

18 - 30 ปี เพราะพบวา เป็นกลุมที่นิยมเสื้อคูรัก เสื้อที่ออกแบบเอง และเป็นชวงอายุที่นิยมใสเสื้อยืด 

นอกจากกลุมดังกลาวแลว ทางรานยังมองวากลุมองคแกร บริษัทตาง ๆ ที่มักหาเสื้อทีม รวมถึงเสื้อ

แฟนคลับศลิปินตางๆ ซึ่งก็จะมองหารานที่รับผลิตเสือ้แบบ Made to order (เมดทูออรแเดอรแ)  
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                การสั่งผลิตจะมี 2 รูปแบบ คือ ลูกคาใหทางรานออกแบบให และลูกคาสงแบบมาเอง

ใหทางราน โดยสามารถสงมาทางเฟซบุ฿ก หรืออีเมลแ เป็นไฟลแ Illustrator หรือ .pdf แลวทางรานจะ

นํามาออกแบบ สงกลับไปใหลูกคาดูเพื่อถามความพอใจอีกครั้ง เมื่อลูกคาตกลงและโอนเงินมาให 

ทางรานจึงผลิต ราคาเริ่มตนที่ 250 บาท/ตัว และมีกําลังการผลิตตั้งแต 1-1,200 ตัว สามารถรับ

สินคาไดภายใน 3 วัน 

                 สําหรับชองทางการตลาดขณะนี ้มีการซือ้โฆษณาบนเฟซบุ฿ก รวมถึงลงผลงานที่ผานมา

ผานอินสตาแกรม และเนนออกอีเวนตแที่เกี่ยวกับงานอารแต และสินคาแฮนดแเมด หาคนมีไอเดีย

มารวมแชรแศิลปะบนผนืผา ทําใหทางรานสามารถออกแบบไดทั้งบนเสื้อ กระเปา ปลอกหมอน ทั้งนี ้

ปใจจุบันสินคาที่รับออกแบบหลักๆ จะเป็นเสือ้ยืดและเสือ้โปโล  

           แมวาทางรานจะเริ่มตนจุดขายใหมมาไดเพียงเดือนกวาๆ แตมีผูใหความสนใจสอบถาม

ผานเฟซบุ฿กเขามาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ทางรานตั้งเปูาวา 6 เดือน จะทํารายไดหลักแสนขึ้นไป 

เนื่องจากธุรกิจเสื้อยืดสกรีนลายตามตลาดนัดตางๆ ยังเป็นรานที่ผูประกอบการใหความสนใจ   

รวมถึงจํานวนที่สามารถสั่งไดในปริมาณนอย ทําใหรานคายอยกลาสั่งมาลองขาย จัดเป็นโอกาส  

ของทั้ง Kitty และลูกคาเอง  ปใจจุบันราน Kitty มีพนักงานโดยตรง 4 คน มี ศิลปินออกแบบ 2 คน          

มีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองสูง มีปรัชญาการดําเนินงาน คือ การผลิตเสื้อยืดที่สราง           

ความพึงพอใจใหลูกคาสูงสุด ซื่อสัตยแและรับผิดชอบตอผลงาน  เนนการทํางานเป็นทีม ใช

คอมพิวเตอรแในการออกแบบและเป็นชองทางในการเขาถึงลูกคา ทําใหการลงทุนไมสูง ใชเงินทุน

หมนุเวียนนอย 

 นอกจากนี ้ทางรานจะใชวัสดุ ผา และการตัดเย็บที่มคีุณภาพ เนื่องจากเป็นเสื้อที่ลูกคา

สั่งทํา ลูกคายอมคาดหวังในความคงทน สวยงาม ผลิตภัณฑแของ Kitty เนนวา คุณภาพตองมากอน 

และตองตรงตอเวลา ไมทําใหลุกคาผิดหวัง  ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา และมี

การบอกปากตอปาก ชวยใหเป็นที่รูจัก และมีช่ือเสียงมากขึน้ 
 

จากขอมูลขางตน ใหนักศกึษาวิเคราะหแ 

1. สภาพแวดลอมภายในของกิจการ 

2. สภาพแวดลอมภายนอกที่มผีลตอธุรกิจของกิจการ (ใชเหตุการณแปใจจุบัน) 

3. จัดทําตาราง Internal Factor Analysis Summary (IFAS) และ External Factor Analysis 

Summary (EFAS)   

4. จัดทําทางเลือกกลยุทธแตาม The Boston Consulting Group (BCG) Model ภาพแสดงทางเลือก

กลยุทธแ (จุดตัดของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก) 

5. พิจารณาวา ถาจะกําหนดกลยุทธแการขยายตลาด มีความเหมาะสมหรอืไม อยางไร 

6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาธุรกิจ Kitty T Shirt นี ้

@@@@@@@@@@@ 
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บทที่ 6 

ความรู้เกี่ยวกับการตลาด 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. สามารถอธิบายความหมายของตลาดและการตลาดได 

2. สามารถอธิบายกระบวนการทางการตลาดได 

3. สามารถอธิบายความเขาใจเกี่ยวกับสภาพตลาดและความตองการของลูกคาได 

4. สามารถอธิบายการออกแบบกลยุทธทางการตลาดได 

5. สามารถอธิบายการจัดทําโปรแกรมการบูรณาการทางการตลาดได 

6. สามารถอธิบายการสรางความสัมพันธแกับลูกคาได 

7. สามารถอธิบายการยึดครองลูกคาเพื่อผลกําไรและการรักษาฐานลูกคาได 

8. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการพาณชิยแอิเล็กทรอนิกสแได 

9. สามารถอธิบายลักษณะตลาดศิลปะได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 
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 ทําไมทุกกิจการตองทําการตลาด อะไรทําใหการตลาดสําคัญมากในการทําธุรกิจ 

ตั้งแตการเป็นเจาของธุรกิจสวนตัว ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญที่มีสาขานับพันแหงในเครือขาย 

ตลอดจนธุรกิจเครือขายออนไลนแ ธุรกิจขายตรง  โดยทั่วไปแลว เป็นที่เขาใจกันดีวา ตลาดเป็นที่    

ซือ้ ขายสินคา และบริการ ถาไมมีตลาดการซื้อขายสินคา บริการจะไมเกิดขึน้ ตลาดจึงเป็นสื่อกลาง

ใหเกิดการซื้อขายนั่นเอง ปใจจุบันการตลาดจําเป็นกับธุรกิจมากเนื่องจากการสภาพการแขงขัน

รุนแรง ชองทางการจัดจําหนายหลากหลาย ความกาวหนาของการสื่อสารและระบบการขนสง        

มีประสิทธิภาพสูง การทําการตลาดจึงเป็นกลยุทธแที่สําคัญอันดับแรกของธุรกิจ เป็นหนวยสราง

รายไดแกองคแการ หากเปรียบลูกคาคือพระเจา การตลาดก็คือพาหนะที่นําพาไปพบพระเจานั่นเอง 

 ถาใครไดอานหนังสือเรื่อง The Invisible Hat ถอดหมวก...เปิดความคิด ชีวิตและ

การตลาด ของ วิกรานตแ มงคลจันทรแ  ซึ่งสรุปความสําคัญของการตลาดไดวา 

 การตลาด… ชวยสรางเงนิทั้งยอดขายและกําไร 

 การตลาด… ชวยสรางลูกคาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 การตลาด… ชวยปกปูองเราจากการแขงขันที่รุนแรง 

 การตลาด… ชวยสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับเรา 

 ดวยเหตุนี ้ทุกเจาของธุรกิจ รวมถึงการจางงานราคาแพงตางใหความสําคัญกับการตลาด

เป็นอันดับแรกกอน หากไมรูวาจะผลิตสินคามาขายใครเพื่อใคร ไมรูกลุมเปูาหมายวา เป็นใครบาง 

ธุรกิจนั้นยอมไมสามารถดํารงอยูได ความหมายของการตลาดในมุมมองของ วิกรานตแ มงคลจันทรแ  

คือ การตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจะ

เห็นไดชัดจากนวัตกรรมใหมๆ ที่มุงแขงขันกันตอบสนองความตองการของลูกคา อยางเชน 

โทรศัพทแมอืถือ คอมพิวเตอรแ และรถยนตแ Eco car เป็นตน ดังนั้น ทุกธุรกิจจึงตางใชกลยุทธแการตลาด

เพื่อใหเขาถึงลูกคาและสรางความภักดีในตราสินคาใหเกิดขึน้กับผลิตภัณฑแของตนเอง  
 

6.1  ความหมายของตลาดและการตลาด  

        ตลาด (Market) เป็นการชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินคากัน ในภาษาทั่วไป 

ตลาดหมายความรวมถึงสถานที่ที่มนุษยแมาชุมนุมกันเพื่อคาขาย ในทางเศรษฐศาสตรแ ตลาด

หมายถึง การแลกเปลี่ยนซื้อขาย โดยไมมีความหมายของสถานที่ทางกายภาพ (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี) 

 จากขอความขางตนเป็นความหมายที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา ตลาด หมายถึง สถานที่ 

ที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ หรือ มีการซื้อขายนั่นเอง ในขณะเดียวกันยังหมายถึง

สภาวการณแของกิจกรรมซื้อขาย โดยไมไดคํานึงถึงวาตองมีสถานที่หรือไม แตมีการติดตอซื้อขายกัน

ซึ่งเป็นความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตรแ เชน ตลาดขาว ตลาดเครื่องดื่ม ตลาดรถยนตแ  

ตลาดสินคาอุปโภคบริโภค เป็นตน 
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 สําหรับ การตลาด (Marketing) นั้น Kotler, P., & Armstrong, G. (2012, p.5)       

ไดกลาวถึงการตลาดหรือ Marketing วา  คนมากมายเขาใจวา การตลาดหมายถึง การขายและ

การโฆษณาเทานั้น เนื่องจากมีการโฆษณาและการชักชวนใหซื้อสินคามากมายในทุกชองทาง    

แตปใจจุบัน การตลาดไมไดหมายเพียงแคการเสนอขายและการขาย แตยังหมายรวมถึงการสราง

ความพึงพอใจใหกับสิ่งที่ลูกคาตองการ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑแที่มีคุณคา(Values) แกลูกคา          

มีการกําหนดราคา  ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการขายอยางมีประสิทธิผล ซึ่งจะทํา

ใหขายผลิตภัณฑแไดงายดาย  Kotler & Armstrong จึงได้ให้ ความหมายของ การตลาด ว่า หมายถึง 

กระบวนการทางสังคมและการบริหารจัดการที่ท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับสิ่งที่ตอบสนอง

ความจ าเป็น (Needs) และความต้องการ (Wants) โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า (Values) เพื่อ

น าไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น กล่าวคือ การตลาดเป็นกระบวนการซึ่งธุรกิจส่งมอบคุณค่า (Values) 

แก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับลูกค้าเพื่อจะได้รับคุณค่าหรือมูลค่า (Values) ตอบแทน

กลับคืน 

                นอกจากนี ้สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association: 

AMA) ไดใหนิยามคําวา การตลาด ไวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ดังนี้ "การตลาด หมายถึง 

กิจกรรม การดําเนินการ และกระบวนการสรางสรรคแ สื่อสาร สงมอบและแลกเปลี่ยนสิ่งที่มี

คุณคาแกลูกคา ลูกคาประจํา คูคาและสังคมสวนใหญ" (Marketing is the activity, set of 

institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings 

that have value for customers, clients, partners, and society at large.) 
 

โดยรวมแลว การตลาดเป็นการสรางคุณคา (Value Creation) ใหแกผูบริโภค โดย

เริ่มตนจากการกําหนดคุณลักษณะ (Attributes) ของสินคา สรางจุดเดน (Features) ใหสินคา 

แปลงจุดเดนใหเป็นคุณประโยชนแ (Benefits) ของสินคา และเสนอคุณคา (Value) แกผูบริโภค 

ตอบสนองความตองการและความจําเป็นของผูบริโภค ทําใหเกิดความพึงพอใจ สินคาใดที่มี

คุณคาไมคุมตนทุนของลูกคา สินคานั้นยอมไมยั่งยืนในสนามแขงขันทางการตลาดหรือโลกของ

ธุรกิจ  
 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาการตลาด คือ กระบวนการในการดําเนินกิจกรรม สรางสรรคแ  

สื่อสาร และสงมอบ สิ่งที่มีคุณค่า (Values) เพื่อตอบสนองความจําเป็นและความตองการของ

ลูกคา ใหไดรับมูลคาตอบแทนกลับคืน 
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6.2  กระบวนการทางการตลาด  (The Marketing Process) 

 Kotler, P., & Armstrong, G. (2012, p. 5) ไดอธิบายถึง กระบวนการทางการตลาด

ไววา เป็นกระบวนการที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน โดย 4 ขั้นตอนแรก เป็นการสรางคุณคา

ผลติภัณฑแและสรางความสัมพันธแกับลูกคา ไดแก  

(1) เขาใจสภาพตลาดและความตองการของลูกคา 

(Understand the marketplace and customer needs and wants) 

(2) ออกแบบกลยุทธแทางการตลาด 

(Design a customer-driven marketing strategy) 

(3) จัดทําโปรแกรมบูรณาการทางการตลาดที่สงมอบคุณคาที่เหนอืกวา 

(Construct an integrated marketing program that delivers superior value) 

(4) สรางความสัมพันธแที่กอใหเกิดผลกําไรและความยินด ีพอใจแกลูกคา 

(Build profitable relationships and create customer delight) 
 

 สําหรับขั้นตอนที่ 5 เป็นการยึดครองลูกคาและรับผลตอบแทนจากลูกคาในรูปแบบ

ของยอดขาย กําไร และการรักษาฐานลูกคาคนสําคัญในอนาคต คือ 

(5) การยึดครองลูกคาเพื่อผลกําไรและรักษาฐานลูกคาคนสําคัญของกิจการไว 

(Capture value from customers to create profits and customer equity  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6.1 แสดงรูปแบบกระบวนการทางการตลาด 

ที่มา: Kotler, P., & Armstrong, G. (2012, p.5) 
 

6.3  การเข้าใจสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า  

 ความเขาใจสภาพตลาดและความตองการของลูกคาเป็นขั้นตอนแรกของ

กระบวนการทางการตลาด  (Kotler, P., & Armstrong, G., 2012, p.6) ประกอบดวย  
 

(1) ความจําเป็น ความต้องการ ความต้องการซื้อ (Needs, Wants, Demands) 

อธิบายได้ ดังนี้ 

(1) 
เข้าใจสภาพตลาด

และความต้องการ

ของลูกค้า 

 

(2) 
ออกแบบกลยุทธ์

ทางการตลาด 

 

(3) 
จัดทําโปรแกรม 

บูรณาการ           

ทางการตลาด          

ที่ส่งมอบคุณค่า          

ที่เหนือกว่า 

 

(4) 
สร้างความสัมพันธ์ที่

ก่อให้เกิดผลกําไร

และความยินดี พอใจ

แก่ลูกค้า 
 

(5) 
การยึดครองลูกค้า          

เพื่อผลกําไรและ 

รักษาฐานลูกค้า        

คนสําคัญของ    

กิจการไว้ 
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- ความจําเป็น (Needs) ความจําเป็นขั้นพืน้ฐานเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษยแ เชน 

ความตองการ อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุงหม เป็นตน เป็นความตองการที่มีอยูใน

มนุษยแทุกคน ซึ่งนักการตลาดไมไดเป็นผูสรางใหเกิดความตองการพืน้ฐานเหลานีข้ึน้มา 

- ความต้องการ (Wants) คือ ความตองการที่ไมใชสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานแต       

มีการเปลี่ยนรูปตามสังคม วัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะของสวนบุคคล เชน คนอเมริกั น           

มีความจําเป็นตองกินอาหาร แตเขาตองการแฮมเบอรแเกอรแ มันฝรั่งทอดและโคก ขณะที่คนไทย

จําเป็นตองกินอาหารเหมือนกัน แตตองการขาวสวยรอนๆ  ตมยํากุง ไขเจยีว และน้ํามะตูม เป็นตน 

- ความต้องการซื้อ (Demands) เมื่อความตองการ (Wants) เกิดอํานาจ      

ในการซื้อขึน้จะกลายเป็นความตองการซื้อ หรอื Demands มนุษยแมคีวามตองการซื้อผลิตภัณฑแ

เนื่องจากประโยชนแของผลติภัณฑแที่ไดใสมูลคาเพิ่ม และสรางความพึงพอใจสูงสุด 

นักการตลาดจึงตองเรียนรูและทําความเขาใจถึง ความจําเป็น (Needs) ความตองการ 

(Wants) และความตองการซือ้ (Demands) ซึ่งตองอาศัยการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคและการวิเคราะหแ

ขอมูลเกี่ยวกับตลาดเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคาได 

 (2) สินค้าและบริการ (Products and Services) 

คือ สิ่งที่ผูผลิตหรือนักการตลาดนําเสนอแกตลาด เพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจ 

(Attention) การซื้อ (Acquisition) การใช (Use) หรือการบริโภค (Consumption) โดยผลิตภัณฑแนั้น 

ตองสามารถตอบสนองความจําเป็นและความตองการของผูบริโภค ไดแก 

- สินคา (Goods) เชน สินคาบริโภคอุปโภคตางๆ  สินคาที่ผลิตจากโรงงาน เป็นตน 

- บริการ (Services) เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก สุขภาพ ประกันภัย 

รานคา รานอาหาร ธนาคาร หรอื สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน เป็นตน 

- บุคคล (Persons) เชน การอบรม การฝกึฝนทักษะ แรงงาน บุคลากร เป็นตน 

- สถานที่ (Place) เชน รานคา โรงแรม วัด สนามกีฬา เป็นตน 

- องคแการ (Organizations) เชน ธนาคาร ธุรกิจเอกชน องคแการอิสระ เป็นตน 

- แนวความคิด (Ideas) /Services (บริการ) คือ กิจกรรมหรือผลประโยชนแที่บุคคล

หรือกลุมบุคคลนําเสนอแกบุคคลอื่น โดยเป็นสิ่งที่ไมสามารถจับตองได ตัวอยางเชน เสริมสวย 

ซอมรถ ทําความสะอาด สอนหนังสือ หรอื บริการรักษาความปลอดภัย เป็นตน 

(3) คุณค่า/ มูลค่า/ ความพึงพอใจ 

- คุณคา (Value) = คุณคาของผลติภัณฑแที่ผูบริโภคไดรับ 

- มูลคาของผลิตภัณฑแ = จํานวนเงินที่จายเพื่อซื้อผลติภัณฑแ 

- ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เกิดขึ้นเมื่อ: คุณคาที่ไดรับ

มากกวามูลคาที่จาย 
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 (4) การแลกเปลี่ยน (Exchange) 

คือ การกระทําที่ทําใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการจากบุคคลอื่น โดยการเสนอสิ่งอื่น

เป็นการตอบแทน (เชน เงิน สิ่งของ หรือคําสัญญา เป็นตน) หรือบางครั้งเรียกวา การทํา

ธุรกรรม (Transaction) หมายถึง การทําการคาระหวางบุคคล 2 ฝุาย คือระหวางผูซื้อกับผูขาย 

โดยมีลักษณะดังนี้  คือ มีขอตกลงหรือเงื่อนไข มีระยะเวลาของการตกลง และมีสถานที่                 

ในการตกลง นอกจากนี้ ยังตองสรางความสัมพันธแทางการตลาด (Relationships Marketing)   

ซึ่งเป็นกระบวนการสราง รักษา และการเพิ่มสัมพันธภาพกับลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย  

เชน พนักงาน ผูปูอนปใจจัยการผลิต ผูกระจายสินคา ผูคาปลีก ธนาคาร รัฐบาล ชุมชน เป็นตน 

(5) ตลาด/ตลาดเป้าหมาย (Markets) 

ดังที่กลาวมาแลวตลาด ในความหมายของบุคคลทั่วไปๆ คือ สถานที่ที่เป็น

ศูนยแกลางในการซื้อขาย แตในความหมายของทางธุรกิจ หมายถึง กลุมบุคคลที่คิดวาจะซื้อ

สินคา หรือความตองการของผูซื้อกลุมหนึ่งที่มีอํานาจซื้อ สวน ตลาดเป้าหมาย (Target 

Markets) หมายถึง กลุมลูกคาซึ่งผูขายเลือกที่จะเสนอขายสินคา 
 

โดยสรุป กรอบแนวคิดหลักของ”การตลาด” เริ่มตนจากการวิเคราะหแ         

ความตองการลูกคา โดยการวิจัยพฤติกรรมลูกคา เพื่อกําหนดคุณลักษณะ (Attributes) ของสินคา 

สรางจุดเดน (Features) ใหสินคา แปลงจุดเดนใหเป็นคุณประโยชนแ (Benefits) ของสินคา และ

เสนอคุณคา (Value) แกผูบริโภค รวมถึงการบริหาร จัดการขาวสาร ขอมูลของสภาพตลาด

เพื่อนํามาพัฒนาสินคาอยางตอเนื่องใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจึงจะทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจและเกิดการซื้อซ้ํา            

เกิดความภักดีในตราสนิคา ทําใหสินคานั้นยั่งยนืในตลาดหรอืโลกของธุรกิจ   

 

6.4  การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด  

 เมื่อเขาใจตลาดและความตองการของลูกคาแลวขั้นตอนตอไปคือ การบริหาร

การตลาดในการกําหนดกลยุทธแทางการตลาด ซึ่งเป็น การคนหา รักษาและเพิ่มจํานวนกลุม

ลูกคาเปูาหมายใหมากขึ้น โดยการผลิต ผลิตภัณฑแ สงมอบ และสื่อสารถึงคุณคาที่เหนือกวา 

แกลูกคา  

 กลยุทธแทางการตลาด เป็นการตอบคําถามสําคัญ 2 ประการคือ ใครคือลูกคา/ตลาด

เปูาหมาย และ ทําอยางไรจงึจะเขาถึงตลาดเปูาหมายไดดีที่สุด  

 ดังนั้น เพื่อใหไดคําตอบขางตนนี้ แนวทางการดําเนินการทางการตลาดที่นํามาใช คือ

การแบงสวนตลาด ตลาดเปูาหมาย และการวางตําแหนงทางการตลาด     
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 6.4.1 การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย และการวางตําแหน่งทางการตลาด            

                  (Market Segmentation, Target Market, Market Positioning: STP) 

    เครื่องมือที่ใชวิเคราะหแกลยุทธแ และกําหนดกลยุทธแการตลาดที่สําคัญอยางหนึ่ง 

คือ เครื่องมือ STP (วิทวัส รุงเรอืงผล, 2556, น. 76-92.) ประกอบดวย 

(1)  การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง กระบวนการใน

การแบงผูบริโภคออกเป็นกลุมยอยๆ โดยจัดผูบริโภคที่มคีวามตองการในผลิตภัณฑแหรือบริการ

ที่คลายคลึงกันมาอยูรวมเป็นกลุมเดียวกัน และแยกกลุมผูบริโภคที่มีความตองการที่แตกตางกัน

ออกมาจากกัน  

(2)  การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) หมายถึง กลุมผูบริโภคหรือ

สวนตลาด (Segment) ที่นักการตลาดเลือกที่จะดําเนินการทางการตลาดเพื่อตอบสนองผูบริโภค

กลุมนั้น 

(3) การกําหนดจุดยืน/วางตําแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) 

หมายถึง กระบวนการในการกําหนดลักษณะเดนหรือคุณคาที่ผูบริโภคพึงปรารถนาจะไดรับจาก

การการบริโภคผลิตภัณฑแของหนวยธุรกิจ โดยลักษณะเดนหรือคุณคาของผลิตภัณฑแนั้น ควรมี

ความแตกตางจากผลิตภัณฑแประเภทเดียวกันของคูแขงขันอยางชัดเจนและสามารถนําเสนอให

ผูบริโภครับรูถึงความแตกตางนั้น 
 

เครื่องมือ STP จัดเป็นชุดเครื่องมือในการบริหารเชิงกลยุทธแการตลาด ซึ่งมักจะ  

ใชรวม หรือบูรณาการกับชุดเครื่องมืออื่นๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใชรวมกับ   

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix - 4 Ps) และการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธแองคแการ 
 

ตาราง 6.1  แสดงกระบวนการในการกําหนด STP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: อัจฉรา จันทรแฉาย (2555, น. 81) 

ระบุการแบงสวนตลาดในแตละ

สวนจะมีลักษณะการซื้อ อํานาจ

การซื้อทัศนคติที่แตกตางกันแต

ละกลุม 

การแบงสวนอาจตาม  

- Geographic: ที่ตัง้  

- Demographic: เชน อายุ เพศ   

- Psychographic:  เชน บุคลิก     

ความเป็นอยู 

การแบ่งส่วนตลาด (S) 

ประเมินความ

นาสนใจของแตละ 

Segment (S) และเลือก

ลูกคาเปูาหมายใน 

Segment ทีก่ําหนด 

(Target Market) 

ตลาดเป้าหมาย (T) 

กําหนดตําแหนงทางการ

ตลาดในตลาดเปูาหมาย  

วางกลยุทธแทางการตลาด

โดยใชสวนประสมทาง

การตลาด (4Ps) ให

เหมาะสมในตลาด

เปูาหมาย (Target Market) ที่

เลือก 

ตําแหน่งทางการตลาด (P) 

(T) 
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6.4.2  ขั้นตอนของการแบ่งส่วนตลาด (Market-Segmentation Process) 

การแบงสวนตลาด มีเปูาหมายเพื่อจัดแบงลูกคาทั้งหมดในตลาดออกเป็นสวนๆ          

โดยที่ในสวนตลาดแตละสวนจะมีลูกคาที่มีลักษณะ ทัศนคติความชอบ พฤติกรรม ความตองการ     

ที่ใกลเคียงกันหรือเหมือนกัน กลาวคือ กิจกรรมการแบงสวนตลาดเป็นการแบงกลุมผูซื้อสินคา    

ชนิดใดชนิดหนึ่งตามลักษณะความตองการ หรือลักษณะเฉพาะอยางที่คลายคลึงกันออกเป็น    

ตลาดยอย (Submarket) หรือสวนตลาด (Market Segment) เพื่อจะเลือกเป็นตลาดเปูาหมาย 

(Target Market) ในการเสนอผลิตภัณฑแและสวนประสมทางการตลาดในแตละตลาดเปูาหมายนั้น

ไดอยางเหมาะสม  การแบงสวนตลาดมีขัน้ตอน ดังนี ้(ฉัตราพร เสมอใจ, 2549, น.68) 

(1) ขั้นสํารวจ (Survey Stage) เป็นขั้นแรกของนักการตลาดที่ตองทําการสํารวจ

ขอมูลตางๆ ของตลาดกอน เพื่อทราบถึงขอมูลอันเป็นปใจจัยสําคัญในการแบงสวนตลาด 

(2) ขั้นวิเคราะหแขอมูล (Analysis Stage) เป็นการวิเคราะหแขอมูลจากการสํารวจ

เพื่อหาตลาดที่มศีักยภาพ โดยแบงขอมูลออกเป็นกลุมตามลักษณะที่คลายคลึงกัน  

(3) ขั้นกําหนดโครงราง (Profiling Stage) เป็นการนําลักษณะเดนเฉพาะของ       

แตละกลุมมาแบงตามเกณฑแการแบงสวนตลาด 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6.2  แสดงกระบวนการแบงสวนตลาด 

ที่มา: ฉัตราพร เสมอใจ (2549, น. 68) 
 

6.4.3 เกณฑ์ตัวแปรหลักของการแบ่งส่วนตลาด ไดแก  

(1) แบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) การแบง

สวนตลาดตามอาณาเขตทางภูมิศาสตรแ เชน แบงตามภาค จังหวัด รัฐ ประเทศเป็นตน เกณฑแ

ทางภูมิศาสตรแใชกําหนดความแตกตางดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เขตการปกครอง ขนาดของ

พื้นที่และความหนาแนนของประชากร เชน บรรจุภัณฑแขนาดเล็กที่สะดวกตอการขนสง เพื่อ

ลูกคาที่อยูหลายพืน้ที่ เป็นตน 
 

(2) แบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) 

การแบงสวนตลาดตามคุณลักษณะประชากรศาสตรแ ประกอบดวย เกณฑแดานอายุ เพศ ขนาด

สํารวจ 

 ลักษณะตลาด 

 จํานวน

เปูาหมาย 

 ปริมาณการซื้อ 

 ศักยภาพ 

วิเคราะห์ 
-  จัด

ประเภท
ของข้อมูล 

-  หา
ลักษณะเฉ
พาะ 

ก าหนดโครงร่าง 
o จัดแบ่ง

ส่วนตลาด 
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ครอบครัว วัฏจักรชีวิต ครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ศาสนาเชื้อชาติ และสัญชาติ นักการ

ตลาดนิยมใชเกณฑแประชากรศาสตรแในการแบงสวนตลาด เพราะลักษณะทางประชากรศาสตรแ

อธิบายความแตกตางดานพฤติกรรมและสามารถวัดขนาดของสวนตลาดไดงาย 
 

(3)  การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์จิตวิทยา (Psychographic Segmentation) 

ผูบริโภคจัดแบงเป็นกลุมตางๆ โดยใชเกณฑแรูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ คานิยม ดังนั้น

กลุมลูกคาที่อยูวัย และเพศเดียวกัน หรือมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแเหมือนกัน อาจจะ

มีความแตกตางดานจติวิทยา เกณฑแทางจิตวทิยามอีงคแประกอบ ดังนี้ 

-  รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) บุคคลมีวิถีการดําเนินชีวิตแตกตางกัน

ทางดานทัศนคติ ความสนใจ กิจวัตรประจําวัน ซึ่งมีผลตอการใชผลิตภัณฑแหลายธุรกิจมีการ

วางแผนใหลูกคาไดบริการตนเองตามความตองการ 

-  บุคลิกภาพ (Personality) นักการตลาดใชตัวแปรดานบุคลิกภาพ ในการ

แบงสวนตลาดและสรางบุคลิกภาพของตราผลิตภัณฑแ (Brand Personality) ใหเหมาะสมกับ

บุคลิกภาพของลูกคากลุมเปูาหมาย ธุรกิจตองใชคุณลักษณะของผลิตภัณฑแและภาพลักษณแ

เพื่อถายทอดภาพบุคลิกภาพของผลิตภัณฑแ 

-  คานิยม (Values) นักการตลาดแบงสวนตลาดโดยใชคานิยมหลัก (Core 

Value) ระบบความเช่ือเป็นสิ่งกําหนดทัศนคตแิละพฤติกรรมของบุคคล 
 

(4) แบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Segmentation) คือ 

การแบงสวนตลาดโดยใชคุณลักษณะพื้นฐานของผูบริโภคในดานพฤติกรรมการซื้อ เชน          

การตัดสินใจซื้อ ทัศนคติ ความชอบ ระดับความรู และดานพฤติกรรมการบริโภค เชน การใช

ผลติภัณฑแ และการตอบสนองตอผลิตภัณฑแ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

-  โอกาส (Occasions) คือโอกาสการใชผลิตภัณฑแ ทั้งในดานการซือ้และการใช 

-  ประโยชนแที่ไดรับ (Benefits) 

-  สถานะของผูใช (User status) แบงเป็นหลายระดับ เชน ผูไมเคยใช (Nonuser) 

ผูใชครั้งแรก (First-Time User) ผูที่เคยใช(Ex-User) ผูที่คาดวาจะเป็นลูกคา

ตอไป (Potential User) และผูใชประจํา (Regular User) ซึ่งผูใชแตละกลุมจะมี

ประสบการณแและความตองการที่แตกตางกัน 

-  อัตราการใช (Usage Rate) 

-  สถานะความภักดีตอผลิตภัณฑแหรือตรา (Loyalty Status) ซึ่งอาจมีหลายระดับ

ความภักดี เชน ความภักดีแบบเหนียวแนน (Hard-Core Loyal) ความภักดีแบบ

แบงแยก (Split Loyal) ความภักดีแบบแปรผัน (Shifting Loyal) หรือไมมีความภักดี 
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(No Loyalty / Switchers) ขอควรระวัง คือ การซื้อซ้ําของลูกคาอาจจะไมใชจาก

ความตองการที่แทจริงภายในจิตใจ แตอาจเกิดจาก การลดราคา/การสงเสริม

การตลาดของธุรกิจ การขึ้นราคา/การสงเสริมการตลาดของคูแขง ความเคยชิน 

ของลูกคา และอิทธิพลของการสงเสริมการตลาด 

-  ระดับความพรอมของผูซื้อ (Buyer-Readiness Stage) ซึ่งลูกคาแตละกลุมจะมี

ระดับความพรอมตางกันในการยอมรับและซื้อ/บริโภคสินคา เริ่มตั้งแตไมรูจัก/ไม

พรอมพอรูจักบาง รับรูขอมูล มคีวามสนใจ มีความตองการ และมีความตั้งใจซือ้ 

-  ทัศนคติ (Attitude) การแบงกลุมลูกคาซึ่งมีทัศนคติตอผลิตภัณฑแ (สินคา/บริการ)/

หรือตราตางกัน ซึ่งอาจแบงได 5 กลุม คือ ก. ชื่นชมคลั่งไคลชอบมาก ข. พอใจ    

ค. รูสึกกลางๆเฉยๆ  ง. มีทัศนคติในดานลบ  จ. ไมแนใจ ทัศนคติเป็นปใจจัยที่มี

อิทธิพลตอการสื่อสารขาวสาร เพื่อความเขาใจ ทั้งนี้ทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ไดยาก และนักการตลาดตองเขาใจขอจํากัดนี้ จึงตองมีกลยุทธแการตลาดที่

เหมาะสมในการสรางทัศนคติที่มตีอผลิตภัณฑแ(สินคา/บริการ)/หรือตรา 
 

 (5)  แบ่งส่วนตลาดโดยพิจารณาคุณสมบัติหลายข้อมารวมกัน ( Integrated 

Criteria/Variable Segmentation) หลายกิจการอาจไมไดใชเพียงเกณฑแเดียวในการแบงสวนตลาด 

แตมักนิยมใชเกณฑแหรือตัวแปรหลายตัวมาบูรณาการผสมผสานกันในการแบงสวนตลาดลูกคา

ของตน เชน การแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑแดานภูมิศาสตรแ ผสมกับเกณฑแตัวแปรชนช้ันทางสังคม 

และรูปแบบการดํารงชีวิตของลูกคา วิธีนี้ชวยใหการแบงสวนตลาดมีความถูกตองมากขึ้น                 

มีรายละเอียดพฤติกรรมชัดเจน และนําไปใชประโยชนแเพื่อบริหารวางกลยุทธแไดมีประสิทธิภาพ   

มากขึ้น ขอจํากัดของการใชหลายตัวแปรในการแบงสวนตลาด คือตองมีฐานขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนเพียงพอ พฤติกรรมผูบริโภค และปใจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้-บริโภค 
 

 ทั้งนี ้การแบงสวนตลาดที่มปีระสิทธิภาพตองคํานึงถึงสภาพตลาด ดังนี ้

- สามารถวัดได (Measurable) เป็นการใชเกณฑแการแบงสวนตลาดที่ชัดเจน  วัดได 

เชน อายุ เพศ และรายได้ เป็นต้น ไมควรใชเกณฑแการแบงสวนตลาดที่วัดยาก เชน ความสวย 

ความชอบ ไม่ชอบ เป็นต้น 

- สามารถเขาถึงได (Accessible) เป็นการคํานึงถึงขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู 

เชน การแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตรแ แตเป็นตลาดตางประเทศที่ธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัว       

ไมสามารถเขาถึงได หรอื ตนทุนการจัดจําหนายสูงมาก ทําใหการแบงสวนตลาดไมมีประสิทธิภาพ 

- สามารถทํากําไรใหแกกิจการ (Profitable) หมายถึง ขนาดของตลาดเมื่อแบง   

สวนตลาดแลวตองมีขนาดใหญเพียงพอ หรอืมีผูบริโภคและกําลังซือ้ที่มากพอตอการทํากําไร 
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- สรางความแตกตางได (Differentiable) สวนตลาดที่แบงแลวควรมีความแตกตาง     

ในแตละสวนอยางชัดเจน และนําไปกําหนดกลยุทธแการตลาดของแตละสวนตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- สามารถดําเนินกิจกรรมทางการตลาดได (Actionable) 
  

6.4.4 การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection) เป็นการเลือก 

สวนตลาดหนึ่งสวนตลาด หรือหลายสวนตลาด หรือทั้งหมด เพื่อใชเป็นตลาดเป้าหมาย 

(Target Market) สําหรับการใชสวนประสมทางการตลาดในสวนที่เลือกนั้น  

การเลือกตลาดเปูาหมายมี 3 ทางเลือก หรอื 3 กลยุทธแ ไดแก 

(1) การเลือกที่ไม่แตกต่าง (Undifferentiated Marketing Strategy) หรือกลยุทธ์      

ตลาดรวม (Market Aggregation Strategy) เป็นการใชกลยุทธแที่มีความครอบคลุมทุกสวนตลาดซึ่ง

ธุรกิจตัดสินใจที่จะไมสนใจกับความแตกตางของแตละสวนตลาด โดยนําเสนอผลิตภัณฑแหนึ่งชนิด

สําหรับตลาดรวม เป็นกลยุทธแการตลาดที่ เสนอผลิตภัณฑแหนึ่งรูปแบบโดยมองวาตลาดมี           

ความตองการเหมือนๆ กัน ดังนั้น จึงตอบสนองความตองการนั้นดวยสวนประสมการตลาดชุดเดียว 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑแหนึ่งรูปแบบ ราคาเดียว โปรแกรมการสงเสริมการตลาดชุดเดียว และระบบ

การจัดจําหนายหนึ่งชุด เพื่อเขาถึงลูกคาทุกรายในตลาดรวม (Total Market) ตัวอยาง ผลิตภัณฑแที่ใช

กลยุทธแตลาดรวม ไดแก น้ําตาล เกลือ และผลิตภัณฑแเกษตรกรรม เป็นตน  

(2) การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentration Marketing) หรือกลยุทธ์มุ่งเฉพาะ

ตลาดส่วนเดียว (Single Segment Strategy) เป็นการกําหนดผลิตภัณฑแหรือบริการโดยมีเปูาหมายที่

สวนครองตลาดเพียงสวนเดียว แลวใชสวนประสมทางการตลาด (4 Ps) 1 ชุด กับตลาดสวนนั้น หรือเป็น

การเลือกสวนตลาดเพียงสวนเดียว (Single Segment) ในหลายสวนตลาดที่เป็นเปูาหมาย แลวใชกลยุทธแ

การตลาดเพื่อสนองความตองการในตลาดนั้น  

(3) การตลาดที่แตกต่างกัน (Differentiated Marketing) หรือกลยุทธ์หลายส่วนตลาด 

(Multiple segment strategy) เป็นการที่ธุรกิจตัดสินใจเลือกหลายสวนตลาดและออกแบบ        

สวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันสําหรับแตละสวนตลาดนั้น ในกรณีนี้ บริษัทจะเลือกดําเนินการ

ในสวนตลาดที่มากกวา 1 สวน โดยออกแบบผลิตภัณฑแ และสวนประสมการตลาดใหตางกันตาม   

ความเหมาะสมกับแตละสวนตลาด  
 

 สรุปการเลือกตลาดเปูาหมาย ปรากฎตามภาพที่ 6.3 
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ภาพที่ 6.3 แสดงกลยุทธแในการเลอืกตลาดเปูาหมาย 

ที่มา: วทิวัส รุงเรืองผล (2556, น. 86) 

 
6.4.5 เกณฑ์ท่ีใช้เลือกตลาดเป้าหมาย 

(1) ขนาดและอัตราการเติบโตของสวนตลาด (Segment Size and Growth) ขึ้นอยู

กับความสามารถขององคแการและสภาวะการแขงขัน 

(2) ความนาดึงดูดใจของโครงสรางการตลาด (Segment Structural Attractiveness) 

เป็นการพิจารณาศักยภาพของสวนตลาดทั้งปใจจุบันและอนาคต เชน การขายสินคาใหกับคน

เฉพาะกลุม (Niche Market) ตลาดไมใหญ แตกําลังซือ้สูง เป็นตน 

 (3)  เปูาหมายและทรัพยากรขององคแการ (Organization Objectives and Resources) 

สวนตลาดที่เลือกควรสอดคลองกับเปูาหมาย เชน องคแการขนาดใหญมีเงินลงทุนและบุคลากรมาก 

ควรเลือกสวนตลาดที่มขีนาดใหญ หรือองคแการขนาดเล็กควรเลือกสวนตลาดที่มีขนาดเหมาะสมกับ

ศักยภาพดานการแขงขัน และการเขาถึงตลาดขององคแการ ความแตกตางจากสินคา/บริการของ

คูแขงอยางชัดเจน และสามารถเสนอใหผูบริโภครับรูถึงความแตกตางนั้นได 
 

Marketing Mix 

(4Ps) 

กลยุทธ์ตลาดรวม 

Undifferentiated Market 
 Segment 1  

Segment 2  

 Segment 3  

 

ข้อดี เกิดการประหยัด          

ดานตนทุนและดานการตลาด 

จุดอ่อน ยากในการหาสินคาที่เป็น

ท่ีพอใจของลูกคาทุกรายในตลาด 

Marketing Mix 

(4Ps) 

กลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วนเดียว 

(Single Segment) 
Segment 1  

Segment 2  

 Segment 3  

 

ธุรกิจขนาดเล็กใช้วิธนีี้เพื่อต่อสู้

กับธุรกจิขนาดใหญ่ หรือที่

เรียกว่า Niche Marketing หรือ 

Micro Marketing 

กลยุทธ์หลายส่วนตลาด 

(Multiple segment 

Marketing Mix 1  

Marketing Mix 2  

Marketing Mix 3  

Segment 1  

Segment 2  

 Segment 3  

 

ข้อดี กระจายความเสี่ยง มีโอกาส

ท่ีจะเป็นผูนําตลาด (Market 

Leader) หรอืม ีMarket Share 

เพิ่มขึ้น 

ข้อเสีย คาใชจายสูง 
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 6.4.6 การวางตําแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) เป็นการกําหนด

ตําแหนงผลติภัณฑแของกิจการใหเกิดขึ้นในใจของผูบริโภค ในเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑแของ

คูแขงขัน เพื่อชวงชิงตําแหนงในใจของลูกคากลุมเปูาหมาย ใหนึกถึงผลิตภัณฑแของตนเป็น

อันดับตนๆ แตดวยขอจํากัดในการจดจําของผูบริโภคและการที่ผูบริโภคจะไมเสียเวลาหาขอมูล

เพื่อการประเมินทางเลือกสําหรับผลิตภัณฑแทุกยี่หอ กิจการจึงตองสรางจุดเดนในผลิตภัณฑแ

ยี่หอของตนใหแตกตางจากคูแขง เพื่อใหไดรับความสนใจและจดจําจากผูบริโภค โดยใชกลยุทธแ

การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือในกระบวนการสรางตําแหนงผลิตภัณฑแ เชน รถยนตแ

ฮอนดา วางตําแหนงผลิตภัณฑแของตนเอง โดยไมจําหนายเพื่อใชเป็นรถบริการสาธารณะ 

(แท็กซี่) เป็นตน 
 

 ตัวอยาง การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑแของรถยนตแยี่หอตางๆ โดยเขียนเป็น

แผนภาพแสดงการรับรู (Perceptual Map)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.4  แผนภาพแสดงการรับรูการวางตําแหนงผลิตภัณฑแรถยนตแในใจผูบริโภคโดยเปรียบเทียบ

คุณภาพกับราคา 

ที่มา: Sebastien Bellanger (Perceptual Map) [online]: เขาถึง 29 ก.ย. 2556 จาก   

        https://rockstarsbm.wordpress.com/page/2/ 
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6.5 การจัดทําโปรแกรมบูรณาการทางการตลาด 

 การจัดทําโปรแกรมการตลาด เป็นการกําหนดกลยุทธแทางการตลาดที่ตอบสนอง  

ความตองการของลูกคาและเป็นการสรางมูลคาผลิตภัณฑแใหกับลูกคา ซึ่งลําดับตอไป          

นักการตลาดจะตองจัดทําโปรแกรมบูรณาการทางการตลาดเพื่อสงมอบคุณคาไปยังลูกคา

เปูาหมาย โปรแกรมทางการตลาดจะสรางความสัมพันธแกับลูกคาโดยการแปลงกลยุทธแ     

ทางการตลาดไปสูการปฏิบัติ หรอืเป็นการกําหนดสวนประสมทางการตลาด 4 ดานหลัก ไดแก 

ผลิตภัณฑแ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) หรือ เรียกวา 4Ps ทั้งนี้ ในการสงมอบคุณคาแกลูกคา กิจการตองเขาใจถึงการเสนอ

สินคาที่ตอบสนองความตองการหรือสรางพึงพอใจแกลูกคา (Product) กําหนดราคาสินคาที่เสนอขาย 

(Price) จัดชองทางการจําหนายใหเขาถึงลูกคาเปูาหมาย (Place) และเชิญชวนลูกคาใหซื้อสินคา

อยางมีคุณธรรม (Promotion)  

 6.5.1 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) จะเป็นขั้นตอนในการวางแผนการตลาด

ที่เป็นแผนตอเนื่องจากการทําแผนกลยุทธแองคแการ และกลยุทธแธุรกิจ โดยผูบริหารการตลาด       

ตองวิเคราะหแ 3C ที่สําคัญ ไดแก คูแขง (Competitors) ลูกคา (Customer) และวิเคราะหแตนเอง 

(Company) (อัจฉรา จันทรแฉาย, 2555, น.80) กลยุทธแการตลาด เริ่มจากการกําหนดจุดมุงหมาย

ทางการตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย และการออกแบบสวนประสมทางการตลาด เพื่อสนอง

ความพึงพอใจของตลาด และบรรลุจุดมุงหมายขององคแการ หรือการใชสวนประสมทางการตลาดให

เหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย หรือตลาดเปูาหมาย เป็นวิธีการพื้นฐานที่สรางใหเกิดความตองการ

ผลิตภัณฑแ ประกอบดวย การกําหนดตลาดเปูาหมาย การกําหนดกลยุทธแสวนผสมทางการตลาด   

การตัดสินใจวางตําแหนงผลติภัณฑแ และการกําหนดระดับคาใชจายการตลาด 

 กลยุทธแการตลาดจะถูกออกแบบขึ้น โดยมุงเนนผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแทางการตลาด 

ประกอบดวยการเลือกเปูาหมายตลาดหนึ่งหรอืหลายตลาด แลวพัฒนาสวนประสมการตลาด (4 Ps) 

ใหสอดคลองกับตลาดเปูาหมายนั้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในตลาดนั้นและลูกคา 

เกิดความพึงพอใจ แมวากลยุทธแการตลาดที่จัดทําขึ้นจะเกี่ยวของกับการเลือกตลาดเปูาหมายและ

การพัฒนาสวนประสมการตลาด แตยังควรยึดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ 

(1) จะตองสอดคลองกับความตองการและความมุงหมายของตลาดเปูาหมาย 

(2) สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูและ

สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  

(3) จะตองสอดคลองกับพันธกิจ (Mission) เปูาหมาย (Goals) และวัตถุประสงคแ

(Objectives) ขององคแการดวย 
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ภาพที ่6.5 แสดงภาพรวมการทําแผนการตลาด 

ที่มา:  อัจฉรา จันทรแฉาย (2555, น. 80) 

 

              6.5.2 ส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรอื 4Ps) หมายถึง เครื่องมือการตลาดที่

ธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแในตลาดเปูาหมาย ซึ่งเป็นการใชรวมกันเพื่อตอบสนอง       

ความพึงพอใจแกกลุมเปูาหมาย (Kotler, P., & Armstrong, G., 2012, p. 51) ประกอบดวย  
 

(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเป็น

หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑแ สี 

ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย เป็นตน ผลิตภัณฑแอาจจะเป็นสินคา บริการ 

สถานที่ บุคคล หรอืความคิด การเสนอผลิตภัณฑแเพื่อจะสนองความตองการของบุคคล จะประกอบดวย 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑแ  (Product’s design) ชื่อตราสินคา (Brand name) 
บรรจุภัณฑแ (Packaging) การรับประกัน (Warranties) ฯลฯ 

 

หมายเหตุ: X และ Y คือ ตัวแปรท่ีสําคัญในการวางตําแหน่ง

สินค้าและบริการ เช่น คุณภาพ ราคา  ความหลากหลาย เป็นต้น 

วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ลูกค้า  วิเคราะห์สินค้าและบรกิาร 
 วิเคราะห์ช่องทางการตลาดและกลยุทธ์

การตลาดของกิจการ 

C = Competitors C = Customer C = Company 

STP & Perceptual Map 

กําหนดวัตถุประสงคแเชงิกลยุทธแ 

กําหนดเปูาหมาย 

กําหนด Marketing Mix 

(ได้แก ่4Ps หรือ 4Cs สําหรับ

สินค้า 

7Ps สําหรับการค้าและบรกิาร) 

 Product/Service Strategy 

 กลยุทธแดานราคา 

 กลยุทธแดานชองทางการจัดจําหนาย 

 Promotion Plan 

 People 

 Process 

 Physical Evidence 

Y 

X 
ก  

ข  

ค  
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(2) ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่จําเป็นตองจายเพื่อใหได

ผลติภัณฑแ จัดเป็นเป็นตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) 
ของผลิตภัณฑแกับราคา (Price) ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสนิใจซือ้ 

 

(3) การจัดจําหน่าย (Distributionหรอื Place) เป็นชองทางการขายซึ่งประกอบดวย

สถาบันและกิจกรรม เพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑแและบริการจากองคแการไปยังตลาด สถาบันที่นํา

ผลิตภัณฑแออกสูตลาดเปูาหมาย คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจาย           

ตัวสินคา ไดแก การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 
 

(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสราง

ความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ 

(Persuade) ใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑแ โดยคาดวาจะ

มีอทิธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลาย

ประการ องคแการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือ     

การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC)  
 

สวนประสมการตลาดทั้ง 4 ประการถือวา เป็นสภาพแวดลอมภายในองคแการที่

สามารถควบคุมได ซึ่งตองกําหนดใหเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ตลาดเปูาหมาย นอกจากนี้ในการกําหนดกลยุทธแการตลาดยังตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอม

ภายนอกองคแการซึ่งเป็นปใจจัยทางการตลาดที่ไมสามารถควบคุมไดควบคูกันไปดวย 

 

6.6  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 Kotler, P., & Armstrong, G. (2012, p.12-19) อธิบายถึง การสรางความสัมพันธแกับ

ลูกคา (Customer Relationship Management) ไววา เป็นแนวคิดของการตลาดสมัยใหมที่สําคัญ

ที่สุด โดยมุงเนนกิจกรรมการบริหารจัดการขอมูลลูกคา โดยทั่วไปเรียกกันวา “CRM” ซึ่งเป็น

การจัดการขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของลูกคาแตละคนอยางรอบคอบเพื่อทําใหลูกคาเกิด

ความภักดีตอสินคา ในความหมายทั่วไป CRM หมายถึง กระบวนการทั้งหมดในการสรางและ

รักษาไวซึ่งความสัมพันธแที่ดีกับลูกคาอันจะกอใหเกิดผลกําไรแกกิจการโดยส่งมอบคุณค่าและ

ความพึงพอใจที่เหนอืกว่าแก่ลูกค้า  
 

 การสงมอบคุณคาแกลูกคา (Customer-Perceived-Value) หมายถึง การที่ลูกคา

ประเมินผลตางระหวางประโยชนแและตนทุนของสินคาที่เสนอขายในตลาด โดยทั่วไปลูกคารับรู

คุณคาตามความรูสึก การพิจารณาตัดสินคุณคาของลูกคาไมขึ้นกับความถูกตองหรือหลักการ
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เห็นไดจากสินคาบางชนิดสามารถขายไดในตลาดเปูาหมายแมจะมีราคาแพงเป็นสองเทา       

แตขณะเดียวกับสําหรับลูกคาที่ไมใชตลาดเปูาหมายจะขายไมไดเลย 

 ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) หมายถึง การรับรูวาผลิตภัณฑแมี

คุณประโยชนแ หรือ เป็นไปตามที่ผูซื้อคาดหวังไว ธุรกิจใหความสนใจตอความยินดี พอใจของ

ลูกคา โดยเฉพาะการสงมอบคุณคาของสินคาและบริการ ปใจจุบันการมุงเนนความพึงพอใจ

ของลูกคาจึงกลายเป็นสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคแกร 

  การสรางความสัมพันธแกับลูกคาสามารถใชเครื่องมือไดหลายรูปแบบและทําได

หลายระดับ เชน ในตลาดสินคาที่มีอัตรากําไรนอย (Low Margin) อาจสรางความสัมพันธแกับ

ลูกคาในระดับพื้นฐาน แตในตลาดกลุมเปูาหมายที่มีผลกําไรสูง เป็นสินคาเฉพาะ (High End 

Product) จําเป็นตองมีรูปแบบในการสรางความสัมพันธแพิเศษหรือเฉพาะ เชน รองเทาไนกี้ 

(Nike) ใชการโฆษณา ประชาสัมพันธแและเว็บไซดแ ในการสรางความสัมพันธแกับลูกคาทั่วไป     

แตใชผูแทนขายในการสรางความสัมพันธแกับ บริษัทที่ขายรองเทากีฬา หรือสมาคมกีฬาตางๆ 

นอกจากนี ้ธุรกิจอาจใชเครื่องมือตางๆ ในการเพิ่มความถี่ในการซื้อ เชน การแจกคูปองสวนลด 

การสะสมไมลแ สะสมแตม เป็นตน ธุรกิจทุกวันนีท้ราบดีวา ไมจําเป็นตองสรางความสัมพันธแกับ

ลูกคาทุกคน การมุงสรางความสัมพันธแกับลูกคาเปูาหมายยอมจะใหผลกําไรมากกวา ไมใช

ลูกคาทุกคนที่ควรสรางความสัมพันธแ เพราะสําหรับบางคนจะเป็นการลงทุนที่เปลาประโยชนแใน

การสรางความสัมพันธแ ธุรกิจจําเป็นตองแยกแยะใหไดวา ใครคือลูกคาที่จะสรางผลกําไรใหแก

องคแกร นอกจากนี้ ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีของโลกปใจจุบัน ทําใหสามารถสราง

ความสัมพันธแกับลูกคาแบบการสื่อสารสองทิศทาง เครื่องมือใหมๆ เหลานี้ ไดแก อีเมลแ เว็บไซดแ     

เฟชบุ฿ค ทวิตเตอรแ บล็อก ไลนแ และยูทูป เป็นตน ในมุมกลับกัน ดวยเทคโนโลยีทําใหลูกคา       

มีชองทางการรับขาวสารที่หลากหลายแบงปในขอมูลกันไดแพรหลาย ดังนั้นธุรกิจไมเพียงแต

ตองสรางความสัมพันธแที่ดีแกลูกคาเทานั้น ยังตองบริหารจัดการดานลูกคาสัมพันธแไดดวย  

 การสรางความสัมพันธแกับคูคา (Partner Relationship Management) หมายถึง 

การทํางานอยางใกลชิดกับบริษัท หรือ หางสรรพสินคา หรือ กิจการอื่นๆ เพื่อรวมกันสราง

คุณคาเพิ่มขึ้นใหแกลูกคา เชน บรัษัท P&G สงทีมเขาไปรวมทํางานกับรานคาปลีกเพื่อให

บรรลุผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสรางเครือขายในดานชองทางการจัดจําหนาย หรือ 

ความสัมพันธแกับตัวแทนจําหนาย บริษัทขนสง เป็นการเพิ่มความเขมแข็งใหกับองคแกร 
 

6.7 การยึดครองลูกค้าเพื่อผลกําไรและการรักษาฐานลูกค้า 

 Kotler, P., & Armstrong, G. (2012, p.20-21) กลาววา หลังจากที่ไดดําเนินการ

ตาม 4 ขั้นตอนแรก คือ การเขาใจสภาพตลาด และความตองการของลูกคา การออกแบบกลยุทธแ

ทางการตลาด การจัดทําโปรแกรมบูรณาการทางการตลาด และการสรางความสัมพันธแที่กอใหเกิด
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ผลกําไร และความยินดี พอใจแกลูกคา ในขั้นตอนที่ 5 นี้จะเป็นขั้นตอนสุดทาย คือ การยึดครอง

ลูกคาที่ใหผลกําไรแกกิจการ หมายถึง การสรางลูกคาที่มีคุณคา กลาวคือ เป็นการทําใหลูกคาเกิด

ความภักดีในสินคาและการรักษาลูกคาไว โดยการรักษาสวนแบงตลาดและฐานลูกคาที่ทํากําไรให

กิจการ 

 จุดมุงหมายของการสรางความสัมพันธแกับลูกคาไมเพียงแคสรางความพึงพอใจ       

แกลูกคา ยังตองทําใหลูกคารูสึกยินดี ชื่นชมในสินคาดวย การรักษาลูกคาไวเป็นเรื่องที่ยาก 

โดยเฉพาะชวงเศรษฐกิจตกต่ํา รายงานผลการศึกษาตามหนังสือของ Kotler, P., & Armstrong, G. 

(2012, p.20) กลาววา หลังชวงเศรษฐกิจตกต่ํา แมวาเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น ผูบริโภครอยละ 55 

จะซื้อของที่มีราคาถูกกวา มากกวาซื้อของที่มีตราสินคาที่ดีที่สุด และยังยินดีจะซื้อของในราน

สะดวกซื้อที่มีราคาถูกกวา แมวาการเดินทางจะไมสะดวกก็ตาม การรักษาลูกคาไวมีความสําคัญ

มากเนื่องจาก การรักษาลูกคาไว 1 คน มีตนทุนต่ํากวาการหาลูกคาใหม 5 คน ธุรกิจจึงตองดูแล

ลูกคาที่ใหผลกําไรแกองคแกรอยางดีดวยความรอบคอบ การสูญเสียลูกคาอาจหมายถึงการสูญเสีย

ยอดซือ้ของลูกคารายนั้นตลอดชีวติการซือ้สินคาของลูกคาไป (Customer Life Time Value)  

 นอกจากนี้ เราจะเห็นไดวาการรักษาลูกคาและการเพิ่มลูกคาเป็นเรื่องสําคัญ      

เพราะถาไมมีลูกคา ก็ไมมีกิจการหรือธุรกิจ  การสรางความสัมพันธแกับลูกคาจึงเป็นเรื่องที่ตอง

มองในระยะยาว กิจการไมเพียงตองการลุกคาที่ใหกําไร แตยังตองการยึดครองลูกคานั้นไวเป็นของ

กิจการตลอดชีวติของเขา นั่นคือการมีลูกคาเป็นสมบัติของกิจการ (Customer Equity) หรือ หมายถึง 

การมีฐานลูกคาที่ทํากําไรจํานวนมาก ซึ่งเป็นลูกคาของกิจการทั้งในวันนี้และวันหนาตลอดไป       

ฐานลูกคา (Customer Equity) จะวัดจากผลการดําเนินการของกิจการ (Firm’s Performance) มากกวา

วัดจากยอดขายปใจจุบันหรือสวนแบงตลาด  เนื่องจากยอดขายและสวนแบงตลาดสะทอนอดีต แต

ฐานลูกคาสะทอนอนาคต  ตัวอยางเชน ในปี 1976 บริษัทผลิตรถยนตแคาดิลแลค (Cadillac) มีสวน

แบงตลาดถึงรอยละ 51 ดวยยอดขาย สวนแบงตลาดและชื่อเสียงของตราสินคาขณะนั้น คาดิลแลค

นาจะมีอนาคตสดใส แตเมื่อมองไปในอนาคต ลูกคาของบริษัทคาดิลแลคมีอายุเกินกวา 60 ปีขึ้นไป 

ชวงอายุทําใหผูซื้อรถยนตแอาจซื้อรถยนตแเป็นคันสุดทายแลว หากเปรียบเทียบกับ BMW ซึ่งมีฐาน

ลูกคาที่อายุนอย ยังหนุมสาว ฐานลูกคาของคาดิลแลคจะสูฐานลูกคาของ BMW ไมได  

 กระบวนการตลาดทั้ง 5 ขั้นตอนที่กลาวมาแลวทั้งหมดนี้ เป็นสาระสําคัญที่ใชใน     

การนําไปจัดทําแผนการตลาดเพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนคือ กําไรของกิจการ ซึ่งสรุปภาพรวม

ทั้งหมด ปรากฎดังภาพที่ 6.6 นี้ 
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ภาพที่ 6.6  แสดงกระบวนการทางการตลาด 

ที่มา:  Kotler, P., & Armstrong, G. (2012, p.29) 
         

6.8 การพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรอื E-Commerce) 

 พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแเป็นการทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสแ ซึ่งขึ้นอยูกับการประมวล

และการสงขอมูลที่มีขอความ เสียง และภาพ ประเภทของพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ รวมถึงการขาย

สินคา และบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสแ การขนสงผลิตภัณฑแที่เป็นเนื้อหาขอมูลแบบดิจิทัล         

นําเทคโนโลยี

การตลาดมาใชอยาง

เหมาะสม 

บริหารตลาด

ระดับโลก 

ยึดถือจริยธรรม

และรับผิดชอบตอ

สังคม 

(1) 
เข้าใจสภาพตลาด

และความต้องการ

ของลูกค้า 

 

(2) 
ออกแบบกลยุทธ์

ทางการตลาด 

 

(3) 
จัดทําโปรแกรม 

บูรณาการ           

ทางการตลาด          

ที่ส่งมอบคุณค่า          

ที่เหนือกว่า 

 

(4) 
สร้างความสัมพันธ์  

ที่ก่อให้เกิดผลกําไร

และความยินดี,พอใจ     

แก่ลูกค้า 
 

(5) 
ได้รับผลกําไรและ 

เป็นฐานลูกค้า          

ที่สร้างกําไร         

แก่กิจการ 

 

วิจัยพฤติกรรม

ลูกคาและ 

สภาพตลาด 

บริหารจัดการ

ขอมูลขาวสาร

การตลาดและ

ขอมูลลูกคา 

เลือกกลุมลูกคา

เปาูหมายโดย   

การแบงสวนตลาด

และกําหนด   

ลูกคาเปาูหมาย 

กําหนดคุณคา

ผลิตภัณฑแโดยระบุ

ความแตกตางและ

วางตําแหนง

ผลิตภัณฑแ 

ออกแบบผลิตภัณฑแ

และสรางตราสินคา

ที่เขมแข็ง 

กําหนดราคาที่

สะทอนคุณคา 

จัดจําหนายโดย  

การบริหาร 

หวงโซอุปสงคแและ

อุปทาน 

สงเสริมการตลาด

และสื่อสารใหตลาด

ทราบถึงคุณคา

ผลิตภัณฑแ 

บริหารลูกคา

สัมพันธแ 

สรางความสัมพันธแ

ที่เขมแข็งกับคูคา 

สรางความพึงพอใจ

ใหแกลูกคาและ     

มีความภักดีตอ    

ตราสินคา 

ครอบครองคุณคา

ของผลตอบแทน 

จากลูกคา       

ตลอดไป 

เพิ่มสวนแบงตลาด

และลูกคา 

การสรา้งคุณค่าผลิตภัณฑ์สําหรบัลกูค้าและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

(Create Value for Customers and Build Customer Relationships) 
 

รับคุณค่าจากลูกค้า

เปน็ผลตอบแทน 

(Capture Value from 

Customers in Return) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           

การยึดครองลูกค้า

เพื่อผลกําไรและ

รักษาฐานลูกค้า 

คนสําคัญของ

กิจการ 
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ในระบบออนไลนแ การโอนเงินแบบทางทางอิเล็กทรอนิกสแ การจําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกสแ   

การประมูล การออกแบบทางวิศวกรรมรวมกัน การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ  การขายตรง        

การใหบริการหลังการขาย ทั้งนี้ใชกับสินคา (เชน สินคาบริโภค,อุปกรณแทางการแพทยแ เป็นตน) 

และบริการ (เชน บริการขายขอมูล บริการดานการเงิน บริการดาน กฎหมาย) รวมทั้งกิจการทั่วไป 

(เชน สาธารณสุข การศกึษา ศูนยแการคาเสมอืน (Virtual Mall)   

  พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) โดยทั่วไปแลว

เราจะพบวา เป็นการซื้อขายสินคาหรือบริการโดยสงขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสแผานทาง

เครอืขาย Internet ถาผูใชมีเครื่องคอมพิวเตอรแ คูสายโทรศัพทแ โมเด็ม และเป็นสมาชิกของบริการ 

Internet ก็สามารถทําการคาผานระบบเครือขายได พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (E-Commerce) เป็น

การผสมผสานระหวางเทคโนโลยี ระบบอินเตอรแเน็ต (Internet) กับการจําหนายสินคาและบริการ 

โดยสามารถนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวสินคาหรือบริการผานทางระบบอินเตอรแเน็ต 

(Internet) สูคนทั่วโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําใหการดําเนินการซื้อขายอยางมี

ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดรายไดในระยะเวลาอันสั้น 
 

6.8.1 ประเภทของอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) 

การแบงประเภทอีคอมเมิรแซมีหลายแบบ ในที่นี้จะแบงอีคอมเมิรแซเป็น 5 ประเภท 

ดังตอไปนี ้

(1) ธุรกิจกับผูซื้อปลีก หรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) คือ ประเภทที่ผูซื้อ

ปลีกใชอนิเตอรแเน็ตในการซือ้สินคาจากธุรกิจที่โฆษณาอยูในอินเตอรแเน็ต 

(2) ธุรกิจกับธุรกิจ หรือบีทูบี (B-to-B = Business-to-Business) คือ ประเภทที่ธุรกิจกับ

ธุรกิจติดตอซือ้ขายสินคากันผานอินเตอรแเน็ต 

(3) ธุรกิจกับรัฐบาล หรอืบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) คือ ประเภทที่ธุรกิจ

ติดตอกับหนวยราชการ 

(4) รัฐบาลกับรัฐบาล หรือจีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ ประเภทที่

หนวยงานรัฐบาลหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งติดตอกับหนวยงานรัฐบาลอีกหนวยงานหนึ่ง 

(5) ผูบริโภคกับผูบริโภค หรือซีทูซี (C-to-C = Consumer-to-Consumer) คือ ประเภทที่

ผูบริโภคประกาศขายสินคาแลวผูบริโภคอีกรายหนึ่งก็ซื้อไป เชน ที่อีเบยแดอทคอม (Ebay.com) เป็นตน 

ซึ่งผูบริโภคสามารถจายเงนิใหกันทางบัตรเครดิตได เป็นตน 
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6.8.2 ข้อดีของการใชอ้คีอมเมิร์ซ  (E – Commerce) 

(1) การซื้อขายสินคาแบบออนไลนแ (Online) สามารถตัดปใญหายุงยากในเรื่องของการ

ตอรองราคาและตัดปใญหาเกี่ยวกับนายหนา เพราะมีเพียงแครหัสบัตรเครดิตที่เปิดบัญชีกับธนาคาร            

ก็สามารถซือ้สินคาผานระบบอินเตอรแเน็ต (Internet) ได  

(2) ขอมูลของลูกคาจะถูกเก็บไวในจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ (E-Mail) บุคคลอื่นไมสามารถ

เปิดอานไดนอกจากผูจัดจําหนายเทานั้น  

(3) เพิ่มมูลคาและปริมาณทางการคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ลดตนทุน และ

เปิดโอกาสใหผูขายขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโอกาสเขาสูตลาดไดมากขึ้น ขณะเดียวกันผูบริโภคก็มี

ทางเลือกมากขึน้ดวย 

(4) ผูซือ้สามารถคนหาขอมูลหรือขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆ ทั่วโลกอยาง

รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจายโดยไมจําเป็นตองเดินทางไปถึงรานคา หรอืผานพอคาคนกลาง  

(5) ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการกับผูซื้อรายอื่น หรือมีโอกาส

สัมผัสกับสินคาหรอืบริการกอนการตัดสินใจซื้อ เชน ฟใงตัวอยางเพลง อานเรื่องยอของหนังสือ หรือ

ชมบางสวนของวีดีโอ (VDO) กอนที่จะตัดสินใจซื้อ ทําใหผูซื้อมีขอมูลในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ใน

กรณีที่เป็นการสั่งซือ้แบบฟอรแมดิจติอล (Digital Form) จะสามารถสงขอมูลผานอินเตอรแเน็ต (Internet) 

ไดทันที  

(6) ผูขายสามารถโฆษณาขายสินคาหรือบริการไปยังลูกคาทั่วโลกไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

ทําใหประหยัดคาใชจายในการโฆษณา การจัดตั้งรานคา การจัดตกแตงสถานที่ คาใชจายการจัดเก็บ

สินคา การกระจายสินคา และยังสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ ไดอกีดวย 
 

 6.8.3 ข้อจํากัดในการใช้ E-Commerce 

(1) ความไมปลอดภัยของขอมูล ขาดการตรวจสอบการใชบัตรเครดิตบนระบบ

อินเตอรแเน็ต (Internet) ขอมูลบนบัตรเครดิตอาจถูกดักฟใงหรืออาน เพื่อเอาชื่อและหมายเลขบัตร

เครดิตไปใชโดยที่เจาของบัตรเครดิตไมรูได การสงขอมูลจงึตองมีการพัฒนาวิธีการเขารหัสที่ซับซอน

หลายขั้นตอน เพื่อใหขอมูลของลูกคาไดรับความปลอดภัยสูงสุด  

(2) ประเทศไทยยังไมมีธนาคารพาณิชยแที่จะทําหนาที่รับประกันความเสี่ยง สําหรับการ

ชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกสแ ในปใจจุบันการชําระเงนิยังตองผานธนาคารที่เป็นของตางประเทศ  

(3) ปใญหาความยากจน ความดอยโอกาสและขาดความรูทางเทคโนโลยี รวมทั้งขาด

เครอืขายการสื่อสาร เชน ระบบเคเบิล ระบบโทรศัพทแที่มีประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถใหบริการได

อยางทั่วถึง จงึทําใหชนบทที่หางไกลไมสามารถเขาถึงและใชบริการอินเตอรแเน็ต (Internet) ได  
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(4) อีคอมเมิรแซ (E-Commerce) ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ทําใหรัฐบาลตองเขามา

กําหนดมาตรการ เพื่อใหความคุมครองกับผูซื้อและผูขาย ขณะเดียวกันมาตรการเรื่องระเบียบที่จะ

กําหนดขึน้ตองไมขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี  

(5) ผูซื้อไมมั่นใจเรื่องการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ขอมูลสวนบุคคล เชน ไมมั่นใจ

วาจะมีผูนําหมายเลขบัตรเครดิตไปใชประโยชนแในทางที่มชิอบหรอืไม  

(6) ผูขายไมมั่นใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง จะเป็นบุคคลเดี่ยวกับที่แจงสั่งซื้อสินคา

หรอืไม มีความสามารถในการที่จะจายสินคาและบริการหรอืไม และไมมั่นใจวาการทําสัญญาซื้อขาย

ผานระบบอินเตอรแเน็ต (Internet) จะมีผลถูกตองตามกฎหมายหรอืไม  

(7) ดานรัฐบาล ในกรณีที่ผูซือ้และผูขายอยูคนละประเทศกัน จะใชกฎหมายของประเทศ

ใดเป็นหลัก ความยากลําบากในการติดตามการซื้อขายทางอินเตอรแเน็ต (Internet) อาจทําใหรัฐบาล

ประสบปใญหาในการเรียกเก็บภาษีเงนิไดและภาษีศุลกากร นอกจากนี ้การทีอ่ีคอมเมิรแซ (E-Commerce) 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ พฤติกรรมของผูบริโภค ทําใหรัฐบาลตอง

เขามากําหนดมาตรการเพื่อคุมครองผูบริโภคและผูขายที่ใชบริการอีคอมเมิรแซ (E-Commerce) รวมทั้ง

ใหความสนใจในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปใจจัยที่จะเพิ่มความสะดวกทางดานโทรคมนาคม

สื่อสาร  

(8) ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแสามารถทําสําเนาหรือดัดแปลงหรือสรางขึ้นใหมไดงาย

กวาเอกสารที่เป็นกระดาษ จงึตองจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยในการอางสิทธิใหดีพอ  

(9)  อีคอมเมิรแซ (E-Commerce) ไมไดเป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเทานั้น แตขึ้นอยูกับ

การจัดการทางธุรกิจที่ดีดวย การนําระบบนี้มาใชจึงไมสมควรทําตามกระแสนิยม เพราะถาลงทุนไป

แลวไมสามารถใหบริการที่ดกีับลูกคาได ยอมเกิดผลเสียตอธุรกิจ 

(10) ปใญหาที่เกิดกับงานดานกฎหมายและลายเซ็น ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่

จะกํากับดูแลการทํานิตกิรรม การทําการซือ้ขายผานทางการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ 
 

              ปใจจุบัน โลกออนไลนแ (Online) มีบทบาทเกี่ยวพันกับการใชชีวิตแตละวันมากขึ้น

เรื่อยๆ ทั้งที่เรารูตัวและไมรูตัว โทรศัพทแมือถือกลายเป็นปใจจัยที่สําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิต 

สังคมออนไลนแ (Social Media) ผานโทรศัพทแมือถือ (Mobile Phone) และแท็บเล็ต (Tablet)         

มีอทิธิพลตอทุกคน การสั่งซื้อสินคาทางออนไลนแ (Online) ทําไดทุกเวลา (Anytime Anywhere)

แมขณะนั่งทํางานอยู  หรือรับประทานอาหาร การเช็คอินทุดวยโฟรแสแควรแ (Foursquare) 

ถายรูปลงอินสตาแกรม (Instragram) หรือ เฟสบุ฿ค (Facebook) หรือ ไลนแ (Line) และเมื่อกําลัง

ขับรถกลับบาน รถติด สามารถหาเสนทางใหมไดจากกูเกิลแม็พ (Google map) เมื่อกลับถึงบาน 

นั่งทํางานสวนตัว หรือ มีอาชีพเสริมโดยการใชแฟนเพจ (Fanpage) ขายของบนโลกออนไลนแ 

(Online)  โลกออนไลนแ จึงมีบทบาทมากในชีวิตประจําวันของคนไทยสวนใหญ ทําใหชองทางนี้
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เป็นที่หมายปองของนักการตลาดในปใจจุบัน อีคอมเมิรแซ (E-Commerce) จึงเติบโตเร็วมาก 

ผูประกอบการหันมานิยมหันมาเรียนรูกันอยางกวางขวางในการทําการตลาดดิจิตอล (Digital 

Marketing) หรอื การทําการตลาดบนโลกออนไลนแ (Online) ผานชองทางอินเตอรแเน็ต (Internet) 

และเทคโนโลยี (Technology) ผสมผสานกันโดยใชสังคมเครือขาย (Social Network) เป็นกลยุทธแ

ทางการตลาด ซึ่งการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)เป็นเทคโนโลยี (Technology) ทาง

การตลาดที่ไมมีสูตรสําเร็จตายตัว ขึ้นอยูกับความคิดสรางสรรคแที่จะสื่อสารออกมาใหลูกคา

เขาใจ จัดเป็นยุทธวิธีที่ทันสมัยและกําลังเป็นชองทางใหม ที่นักการตลาดสวนใหญเลือกใช 
 

6.9 ตลาดศิลปะ 

การผลิตงานฝีมือถือเป็นเอกลักษณแและวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตที่โดดเดนมาก

ของสังคมไทย วัฒนธรรมวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยทองถิ่นที่ผลิตเสื้อผาและเครื่องมือ      

ใชเอง จึงทําใหคนไทยสวนใหญมีความเช่ียวชาญในการทํางานฝีมือมากเป็นพิเศษ ซึ่งงานฝีมือ

ที่วานี้จัดอยูในประเภทของการทําธุรกิจที่สามารถสรางรายไดอยูพอสมควรถึงแมจะไมมาก   

แตก็มากพอที่เลี้ยงดูตนเองและคนในครอบครัวไดอยางไมยากลําบากนัก งานฝีมือและงาน

ศิลปะจึงจัดเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความนาสนใจมากสําหรับผูประกอบการที่ไมไดมีจุดเดนและ

ความไดเปรียบหลักของการทําธุรกิจที่ตองใชเงินทุนสูง 

คนไทยสวนใหญมีมุมหนึ่งของตนเองที่พอจะทํา งานฝีมือได แตการจะเปลี่ยนงาน

ฝมีอืใหเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเป็นเรื่องที่ตองใชหลักการ รวมถึงองคแประกอบที่สําคัญ

ในเรื่องตางๆ อยูพอสมควร โดยองคแประกอบสําคัญที่จะขาดเสียไมไดสําหรับการทําธุรกิจงาน

ฝมีอืใหประสบความสําเร็จ และทํากําไรในระดับที่นาพอใจมสีวนที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

- มีเอกลักษณแโดดเดนเป็นตัวนํา (ทําใหสินคามีลักษณะเฉพาะ) 

- สรางสรรคแสินคาใหตดิตา ตองใจ (ทําใหสินคามีความแตกตาง) 

ศิลปะงานฝีมือจะขายได สิ่งสําคัญอันดับแรกๆ ที่ตองคํานึงถึงก็คือ เรื่องของ

เอกลักษณแและความสวยงาม สองสิ่งนี้ตองถือเป็นความสําคัญอยางยิ่งถาคิดจะทําธุรกิจ

ประเภทนี้ใหประสบความสําเร็จ เพราะสินคางานฝีมือมีคุณคาในตัวมันเอง โดยหลักการจะอยู

ที่ความสวยงามไมใชเรื่องของการนําไปใชงานจริง ผูบริโภคจะคํานึงถึงในขอนี้มากที่สุด  หาก

ตองการจะซื้อสินคาที่เป็นงานฝีมือ ผูประกอบการจึงตองมีการประยุกตแในเรื่องของการ

ออกแบบและสรางสีสันลวดลายใหสวยงามไวกอน ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ รมเชียงใหมที่ถือ

เป็นสินคางานฝีมือที่สรางรายไดเป็นจํานวนมากใหกับผูประกอบการและสมาชิกชมรมแมบาน

ในจังหวัดเชียงใหม โดยสาเหตุหลักที่สามารถขายสินคาตัวนี้ไดเป็นจํานวนมากก็เนื่องมาจาก

ความสวยงามของลวดลายบนตัวรมที่สรางความประทับใจใหกับผูบริโภคจนนําไปสูการ

ตัดสินใจซื้อเพื่อนําไปใชตกแตงบานและเป็นของฝากในที่สุด แตเราจะไมเคยเห็นผูบริโภคซื้อรม
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ชนิดนี้เพื่อนํามากันแดดหรือกันฝนเลยเพราะมันผิดจุดประสงคแที่ผูบริโภคใชในการเลือกซื้อ

ตั้งแตแรก 

คุณภาพ คือ สิ่งที่รับประกัน (Guarantee) ยอดจําหนาย คุณภาพในทางความหมาย   

ของงานฝีมือ คือความประณีตนั่นเอง ความประณีตของชิ้นงานแตละชิ้นจึงมีความสําคัญมาก 

สมควรที่ผูประกอบการทุกคน จะตองใหความสนใจเป็นพิเศษ ดวยการฝึกทักษะในเรื่องตางๆที่

เกี่ยวของและทําชิ้นงานแตละชิ้นใหออกมาบรรจงและประณีตที่สุด ไมวาจะเป็นเรื่องของการ

ตกแตงลวดลายใหสวยงาม การเดินเสนดายและเย็บปใกสําหรับพวกงานที่เกี่ยวกับหัตถศิลป 

ตัวอยางเชน งานศิลปะทุกชิ้นของศูนยแศิลปาชีพบางไทร อาทิ ผลิตภัณฑแจักสาน การทอผา 

เครื่องเบญจรงคแ ที่ตางมจีุดเดนที่ความประณีตของชิน้งานทุกชิน้ เป็นตน  

นอกจากนี้ การนําไปใชงานไดจริง ถายิ่งทั้งสวยและใชงานไดจริง ก็ยิ่งทําให

จําหนายไดงายขึ้น ถึงแมวาผูบริโภคสวนใหญจะซื้อสินคาประเภทงานฝีมือดวยเหตุผลในเรื่อง

ของความสวยงามเป็นหลักใหญก็ตาม แตถาสินคานั้นสามารถนําไปใชประโยชนแไดในชีวิตจริงก็

จะเป็นตัวชวยสนับสนุนใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินคางายและรวดเร็วขึ้น เพราะใน

ปใจจุบันตองยอมรับวา มีผูบริโภคอยูเป็นจํานวนไมนอยที่มองงานศิลปะฝีมือตองเป็นอะไรที่

มากกวาความสวยงามโดยใหน้ําหนักเพิ่มไปที่ความสามารถในการใชงานที่มีอยู ผูประกอบการ

ดานศิลปะจึงตองพยายามดัดแปลงและเพิ่มความสามารถพิเศษในสวนนี้ลงไปในตัวงานฝีมือ

ของตนดวย ตัวอยางเชน พัดในรูปแบบตางๆ หรอื งานสานประเภทกระเปาและรองเทา เป็นตน 

การตรงตอเวลาคือพื้นฐานของอนาคต ธุรกิจงานฝีมือมักจะมีปใญหาคอนขางมาก

หากตองทํางานโดยมีกรอบในเรื่องระยะเวลาเป็นตัวกําหนด เนื่องจากงานฝีมือจําเป็นตองใช

ความละเอียดออนบวกกับความประณีตในการทํางานมากเป็นพิเศษ ผูประกอบการหลายคน

จึงมักยึดเอาตัวเองเป็นเจานายทํางานตามอารมณแและความพอใจเป็นหลักเปรียบตัวเอง

เหมือนกับศิลปินคนหนึ่ง ซึ่งหากผูประกอบการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่นิยม 

เรื่องดังกลาวอาจไมสงผลกระทบอะไรมากนัก แตหากผูประกอบการไม ไดเป็นบุคคลที่มี

ชื่อเสียงแลว จะทําใหการจําหนายงานฝีมือนั้นนับเป็นเรื่องยากขึ้น เนื่องจากคงไมมีลูกคาคน

ไหนพรอมที่จะรอสินคาและหันไปเลือกสินคาทดแทนอื่นแทนก็เป็นได  

เครือขายตลาดทําใหธุรกิจอยูรอด ตองยอมรับวาถึงแมสินคาที่เกี่ยวของกับงาน

ฝีมือจะเป็นหนึ่งในสินคาที่มีกระแสการจําหนายดีและทํากําไรไดมากพอสมควรแตมันไมใช

สินคาที่สามารถจําหนายไดทุกวัน ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับผูประกอบการที่คิดจะลงทุน

อยางจริงจังกับธุรกิจงานฝีมือก็ขอใหสํารวจตลาดที่จะมารับสินคาเป็นประจําใหดีเสียกอน 

เพราะถึงแมตลาดเหลานี้จะรับซื้อสินคาในราคาที่ต่ํากวาราคาที่ผูประกอบการจําหนายไดดวย

ดวยตนเองในตลาด แตจะมีความแนนอนและเที่ยงตรงในการรับซื้อมากกวา อีกทั้งในบางครั้ง
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มักมีการสั่งซื้อแบบเป็นประจําอีกดวย จึงจําเป็นที่ผูประกอบการงานศิลปะ งานฝีมือ จะตอง

สรางเครือขายตลาดที่จะมาคอยรองรับงานกอนที่จะทําธุรกิจประเภทนีอ้ยางจรงิจัง 

ธุรกิจงานฝีมือเป็นธุรกิจที่มีความนาสนใจมากเพราะใชเงินลงทุนไมมาก อีกทั้งยัง

สามารถแสดงออกในเรื่องความคิดสรางสรรคแไดอยางเต็มที่ จึงเป็นธุรกิจที่มีความเหมาะสม

สําหรับผูประกอบการที่อยากมีธุรกิจเล็กๆ ของตนเองไดอยางดียิ่ง โดยอาศัยพรสวรรคแและพร

แสวงของตนเป็นรากฐานของธุรกิจ   
 

บทสรุป 

 ตลาด หมายถึง สถานที่ ที่มกีิจกรรมแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ หรือ มีการซื้อขาย

นั่นเอง ในขณะเดียวกันยังหมายถึงสภาวการณแของกิจกรรมซื้อขาย โดยไมไดคํานึงถึงวาตองมี

สถานที่หรือไม แตมีการติดตอซื้อขายกันซึ่งเป็นความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตรแ

 สําหรับการตลาด คือ กระบวนการในการดําเนินกิจกรรม สรางสรรคแ  สื่อสาร และ

สงมอบ สิ่งที่มีคุณค่า (Values) เพื่อตอบสนองความจําเป็นและความตองการของลูกคาใหไดรับ   

มูลคาตอบแทนกลับคืน 

 ในดานกระบวนการทางการตลาดเป็นกระบวนการที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ      

(1) การเข้าใจสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า เป็นการทําการวิจัยตลาดและวิเคราะหแ

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาเพื่อใหทราบถึง ความตองการของลูกคา การกําหนดลักษณะสินคาและ

บริการที่สรางความพึงพอใจแกลูกคา การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ และการกําหนดตลาด

เปูาหมาย (2) ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง  การแบงสวนตลาด การเลือกตลาด

เปูาหมาย และการวางตําแหนงทางการตลาด หรือ (3) การจัดท าโปรแกรมการตลาด เป็นการ

กําหนดกลยุทธแทางการตลาดที่ตอบสนอง  ความตองการของลูกคาและเป็นการสรางมูลคา

ผลิตภัณฑแใหกับลูกคา ซึ่งเป็นการกําหนดสวนประสมทางการตลาด 4 ดานหลัก ไดแก ผลิตภัณฑแ 

(Product) ราคา (Price) สถานที่หรอืการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

หรอื เรียกวา 4Ps  (4) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นแนวคิดของการตลาดสมัยใหมที่สําคัญ

ที่สุด โดยมุงเนนกิจกรรมการบริหารจัดการขอมูลลูกคา โดยทั่วไปเรียกกันวา “CRM” หมายถึง 

กระบวนการทั้งหมดในการสรางและรักษาไวซึ่งความสัมพันธแที่ดีกับลูกคาอันจะกอใหเกิดผล

กําไรแกกิจการโดยสงมอบคุณคาและความพึงพอใจที่เหนือกวาแกลูกคา (5) การรับผลก าไร

และการมีฐานลูกค้าที่สร้างผลก าไรแก่กิจการ คือ การยึดครองลูกคาที่ใหผลกําไรแกกิจการ 

หมายถึง การสรางลูกคาที่มีคุณคา กลาวคือ การทําใหลูกคาเกิดความภักดีในสินคาและ      

การรักษาลูกคาไว โดยการรักษาสวนแบงตลาดและฐานลูกคาที่ทํากําไรใหกิจการ 

 พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ คือ การทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสแ ซึ่งขึ้นอยูกับการประมวล 

และการสงขอมูลที่มีขอความ เสียง และภาพ ประเภทของพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ รวมถึงการขาย
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สินคา และบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสแ การขนสงผลิตภัณฑแที่เป็นเนื้อหาขอมูลแบบดิจิตอลใน

ระบบออนไลนแ การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ การจําหนวยหุนทางอิเล็กทรอนิกสแ การประมูล    

การออกแบบทางวิศวกรรมรวมกัน การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ การขายตรง การใหบริการหลัง   

การขาย ทั้งนีใ้ชกับสินคา และบริการ รวมทั้งกิจการทั่วไป  

  ตลาดศิลปะ เป็นธุรกิจงานฝีมือที่เนนความสวยงาม มีเอกลักษณแและความประณีต

การเป็นผูประกอบการในธุรกิจงานฝีมือใหประสบความสําเร็จและทํากําไรได เนนสรางสรรคแ 

สิ่งที่มีเอกลักษณแโดดเดน ติดตา ตองใจ เนนคุณภาพ การตรงตอเวลา การนําไปใชประโยชนแ       

ไดจริงดวย 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 6 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท 

1. ใหอธิบายแนวคิดทางการตลาดและวิวัฒนาการของแนวคิดทางการตลาดอยาง

ละเอียด 

2. ใหอธิบายและเขียนภาพกระบวนการการตลาดมาพอเขาใจ 

3. ใหอธิบายสวนประสมทางการตลาด 

4. ใหบอกหลักเกณฑแที่ควรใชในการแบงสวนตลาด และการกําหนดตลาดเปูาหมายวา  

ควรเป็นตลาดแบบใดสําหรับสินคาตอไปนี้ 

     รถจักรยานยนตแ  โทรศัพทแรุนอามา  ชาเขียวไขมุก กระเปาหลุยสแวิคตอง 

5. กลยุทธแการตลาด คืออะไร ใหยกวิเคราะหแและตัวอยางกลยุทธแการตลาดของสินคา   

มา 1 ชนิด 

6. พาณชิยแอิเล็กทรอนิกสแ หมายถึงอะไร ลองยกตัวอยางเว็บไซดแที่เป็นศูนยแการคาเสมือน 

(Visual Mall) มา 3 ช่ือ (โดเมน)  

7. ตลาดศิลปะในความคิดของทานมีแนวโนมอยางไร หากจะทําการตลาดสําหรับงาน

ศลิปะควรมุงเนนในเรื่องใดบาง 

 

ส่วนที่ 2  กรณศึีกษา  
 
 

10 กลยุทธ์ในการทําตลาดให้ธุรกิจของคุณในแบบที่ไม่ต้องลงทุนสูงมากนัก 

               บทความ โดย โจแอนนา แอล โครทซแ (Joanna L. Krotz) Joanna L. Krotz เป็นหนึ่งในทีม

ผูเขียน Microsoft Small Business Kit และยังเป็นเจาของบริษัทใหบริการผลิตสื่อและเนื้อหาที่มีชื่อวา 

Muse2Muse Productions ในนิวยอรแค จึงมีความเช่ียวชาญในดานการจัดการและการตลาดสําหรับ

ธุรกิจขนาดเล็กเจาของธุรกิจขนาดเล็กหลายคน คิดวาการตลาดเหมือนกับการไปพบทันตแพทยแ 

ตรงที่จะตองทําทุกๆ ครึ่งปี แตที่จริงแลวการตลาดคือกิจกรรมที่ตองทําอยางตอเนื่องมากกวาทําๆ 

หยุดๆ ซึ่งทําใหธุรกิจดําเนินไปอยางยากลําบาก หากลูกคามีการรับรูในเชิงบวกเกี่ยวกับชื่อเสียงของ

บริษัทคุณเป็นทุนเดิมอยูแลว คุณก็สนทนาหรอืเจรจาเพื่อปิดการขายกับลูกคาของคุณไดงายยิ่งขึน้ 

                  การตลาดที่ตอเนื่องไมใชการติดคําโฆษณาสวยเกเคูกับปูายสินคาที่วางจําหนาย        

แตการตลาดคือการสื่อสารดวยขอความที่เหมาะสมกับคนที่เหมาะสมในชวงเวลาที่เหมาะสมตางหาก 
 

                  การตลาดที่ทําไดงายๆ ไมตองลงทุนมากนั้นสามารถทําไดโดยใชวธิีการตอไปนี้ 

1.  ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ – ทุกครั้งที่เรามีการแสดงวาเรายอมรับ

ตัวตนของลูกคา ลูกคามักจะตอบสนอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรูสึกวาจายนอยแตไดคุม Denise McMillan 
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เจาของธุรกิจจําหนายกระเปาพกพาแบบทํามือที่มีชื่อวา Plush Creations (www.plushcreations.com)    

กลาววา “แมธุรกิจจะดําเนินกิจการผานเว็บ แตก็สามารถใหบริการที่ดีแกลูกคาได” เธอมักจะแนบ       

ถุงกุหลาบแหงกลิ่นหอมขนาดเล็ก  ๆไปกับกระเปาใสเครื่องประดับและกระเปาใสชุดช้ันในที่เธอจําหนาย

พรอมเขียนการแดดวยลายมือวา “ขอบคุณ” ไปดวยเสมอ เธอคิดวา “แมถุงเล็ก  ๆและกระดาษการแดจะมี

ราคาและตองลงทุน แตมันก็เพิ่มคุณคาพิเศษลงไปเพื่อใหลูกคารูสึกวาซื้อแลวไดรับการรับรูวาตนเอง 

คือ คนพิเศษ” 
 

2.  ออกแบบนามบัตรที่ลูกค้าดูแล้วรู้สึกอย่างเก็บ –คนสวนใหญมักโยนนามบัตรทิ้ง

หลังจากไดรับจากประชุมเสร็จแลวไมกี่ช่ัวโมง การสรางนามบัตรที่ผูรับรูสึกอยางเก็บเพราะมี

ประโยชนแนาจะดีกวา อยางเชน ทําสมุดฉีกที่มีหมายเลขติดตอและคําโฆษณาธุรกิจไวทุกๆ หนาแลว

ออกแบบใหสวยงาม Elliott Black นักวางกลยุทธแการตลาดจาก Northbrook รัฐ Illinois กลาววา “สมุดฉีก

ที่เป็นนามบัตรไปดวยในตัวนี ้เก็บไวใชไดนานอยางนอยก็ 30 วัน ชวยใหลูกคาจําเราไดดียิ่งขึน้” 
 

3. หยุดให้บริการลูกค้าที่เขาซื้อของเราแน่ๆ อยู่แล้ว แตใหหันความสนใจไปที่

ลูกคาทีย่ังไมยอมซือ้สินคาของเราใหมากขึน้ – หากความคิดนี้ทําใหคุณกังขา ขอใหคิดไตรตรองดูอีก

ที เพราะคุณอาจตกหลุมพราง โดยมัวแตเพิ่มยอดขายจากลูกคากลุมนี้ แตกลับไมเห็นผลกําไรใหงอก

เงย หากคุณหยุดกิจกรรมการตลาดที่จะสื่อสารถึงลูกคาเหลานี้แลว คุณจะมีเวลาและทรัพยากรมาก

ขึ้นไปกับลูกคาที่จะที่ใหธุรกิจเติบโต Michael King นักการตลาดจาก Atlanta กลาววา “รอยละ 20 

ของฐานลูกคาในมือคุณคือกลุมที่สรางยอดกําไรในแตละปีไดสูงถึงรอยละ 150 ถึง 200 และรอยละ 

70 ของฐานลูกคาคือกลุมที่ทําใหคุมทุน และอีกรอยละ 10 คือกลุมที่สรางกําไรรอยละ 50 ถึง 100 

ของยอดกําไรทั้งปี” ลองดูขอมูลที่เกี่ยวของกับศักยภาพในการเพิ่มผลกําไรในฐานลูกคาของคุณอยาง

ละเอียดแลวก็พุงเปูาใหบริการแบบ Premium Service ไปที่ลูกคากลุมนั้น พรอมทั้งทําการตลาดอยาง

เหมาะสมดวย (Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager สามารถวิเคราะหแประวัติของ

ลูกคาคุณได) 
 

4.  พัฒนาระบบระเบียนไปรษณีย์แล้วส่งจดหมายอย่างทั่วถึง - ธุรกิจสวนใหญ

นิยมใชจดหมายขาวอิเล็กทรอกนิกสแหรือ e-newsletter และคุณก็คงเคยสงมาบางแลว จดหมาย

ประเภทนี้มีความคุมคาในการลงทุน แตจริงๆ แลวเพราะ กระแสการตลาดแบบ e-mail marketing 

กลายเป็นที่นิยมกันอยางแพรหลาย คุณสามารถโดดเดนขึ้นมาไดอยางรวดเร็วโดยการสงอีเมล

สวนตัวแบบธรรมดาๆ ไปหาลูกคาตามโอกาส แคแนใจวาจดหมายที่สงไปมีสิ่งที่ลูกคาอยากอาน ไม

วาจะเป็นผลการวิเคราะหแงานอีเวนตแลาสุด, ขอเสนอพิเศษหรือใบเสร็จรับเงินที่ถูกปรับแตงใหเขากับ

รสนิยมของลูกคาอยางสวยงาม Leslie Ungar ผูเช่ียวชาญจาก Ohio กลาววา “การสงเมล แบบนี้ ตอง

มีคุณคาพอที่จะเปิดอาน จงึตองสะทอนคุณคาที่คุณจะหยิบยื่นใหลูกคา จําไววา วิธีขายที่ดีที่สุดคือ

http://www.plushcreations.com/
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การเลาเรื่อง กระบวนการสรางจะงาย หากสรางแมแบบจดหมายเอาไวหรือเตรียมแผน label จาหนา

ซองโดยใชโปรแกรม Word ใน Office 2010 เอามาพิมพแเตรียมไวลวงหนา สวนรายชื่อระเบียนก็

สามารถเก็บไดอยางเป็นระบบโดยใช Excel ไดเชนกันเพราะสามารถถายโอนขอมูลเขาไปในโปรแกรม 

Word ไดอยางสบายๆ 
 

5.  สร้างโปรไฟล์ที่ดีจากงาน Trade Show และงานประชุมใหญ่ๆ – คุณสามารถ

สรางปูายหรือโปสการแดที่มีขอมูลติดตอบริษัทของคุณพรอมแทรกขาวอัพเดทผลิตภัณฑแหรือ 

เว็บไซตแเล็กๆ ได จากโปรแกรม Publisher ไดเอง 
 

6.  รวมธุรกิจกับความสนุกเข้าด้วยกัน ในรูปแบบของงานการกุศล - เป็นผูนํางาน

อีเวนตแ (Event) ปารแตี้ (Party) หรืองานประชุมดวยเหตุผลที่คุณสนใจเป็นพิเศษ และแสดงใหทุกคน 

ไดรูถึงทักษะความเป็นผูนําแหงวงการธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Leadership) ของคุณ 

ทาง Kate Koziol ผูเช่ียวชาญดานประชาสัมพันธแจาก Chicago กลาววา “ฉันเป็นเจาภาพการแขง

เบสบอลโดยเชิญลูกคาหลายรอยคนเพื่อมารวมงาน Cubs game ที่สนาม Wrigley Field และเมื่อปีกอน   

มีคนมา 300 คน และเราไดเงินรายไดมา 1 หมื่นเหรียญเพื่อชวยเหลือเด็กๆ ในชนบท มีลูกคา

นอยคนที่จะไมรวมเลนเกม ซึ่งนี่นับเป็นโอกาสในการสรางสังคมที่ดียิ่ง มันทําใหฉันไดพบปะ

ลูกคาปใจจุบัน และสรางความประทับใจใหคนที่คาดวาจะเป็นลูกคาในอนาคตดวย” 
 

7.  สร้างจุดหมายปลายทาง - รานหนังสือ Barnes & Noble เปิดใหบริการขายกาแฟไป

ดวย รานจําหนายเครื่องเรอืน Ikea ใหบริการรับเลี้ยงเด็กออนและโรงอาหารดวย ทําไมนะหรือ  เพื่อให

ลูกคาไดเกิดประสบการณแที่ดีและอยูกับรานนานๆ แลวเชาวันอาทิตยแที่ Barnes & Noble จะดูรื่นรมยแ

มากกวางานชอปปิ้งธรรมดา Jay Lipe ที่ปรึกษาดานการตลาดสําหรับธุรกิจขนาดเล็กจาก Minneapolis 

แนะนําวา ดวยการโฆษณาแบบ pay-per-click advertising (PPC advertising คือกระบวนการที่จะทํา

ใหเว็บไซตแติดอันดับตน ๆ ของ search engine อยางรวดเร็ว โดยเสียคาใชจายใหกับ search 

engine) จะชวยใหคุณดึงคนมางานไดอยางมากในตนทุนที่ถูกลง  Lipe สรางเว็บไซตแเกมที่ชื่อ Games 

by James (www.gamesbyjames.biz) เพื่อจําหนายเกมในตลาดคาปลีก และสามารถดึงดูดลูกคาเขามา

ไดมากผานโฆษณาแบบ pay-per-click เขากลาววา “ผลลัพธแเห็นไดช่ัวขามคืน ซึ่งปกติในโลกของ

การตลาดทั่วไปแลว มันนาจะใชเวลาเป็นสัปดาหแหรือเป็นเดือนเลยทีเดียวเพื่อใหเกิด awareness      

แบบนีไ้ด แตนี่เรากลับเห็นผลทันตาภายในช่ัวขามคืนเทานั้นเอง” 
 

8.   ทําตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกออนไลน์ - นี่คือวิธีการที่ทําไดเอง “ฟรีๆ”        

ในการนําธุรกิจสูความสําเร็จ ลองหาขอมูลจากอีเมลที่คุณเคยไดรับหรอืขอมูลจากเว็บบอรแดออนไลนแ

ที่มเีนื้อหาตรงกับธุรกิจของคุณ จากนั้นลองเขาไปในกลุม community ตางๆ แลวโพส (Post) คําแนะนํา
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ดีๆ  เพื่อแกไขปใญหาหรือตอบคําถามคาใจใหสมาชิกคนอื่นไดเขาใจอยางชัดเจนก็ได คุณอาจตอง   

คอยเขาไปโพส หรือตอบบอยๆ สักระยะหนึ่งกวาชื่อเสียงของคุณจะเป็นที่รูจัก แตรางวัลที่            

คุณจะไดรับนั้นคือคุณจะไดลูกคาและไดรับชื่อเสียงที่บอกตอกันไปแบบปากตอปาก Shel Horowitz 

ผูเช่ียวชาญดานการตลาดสําหรับธุรกิจขนาดเล็กจาก Northampton รัฐ Mass กลาววา “การสนทนา

กันผานทาง e-mail discussion list คือแหลงของขอมูลในการหาลูกคาของผมในรอบ 8 ปีที่ผานมา” 
 

9.   เกาะติดสื่อมวลชนท้องถิ่น  – บทความที่เขียนโดยบรรณาธิการมักมีความนาเชื่อถือ

มากกวาสําหรับลูกคาหากเทียบกับหนาโฆษณาที่มีการซื้อขายกันอยางที่เห็นๆ หากตองการไดสื่อ

ทองถิ่น ไมวาจะเป็น หนังสือพิมพแ โทรทัศนแ หรือวิทยุ ไดเห็นคุณ คุณตองมีเรื่องราวที่เหมาะกับเวลา

สถานการณแและเป็นเรื่องที่ใหม นาสนใจ คุณจงึตองมีนักสรางเรื่องที่มีประสบการณแเพื่อรางเรื่องราว 

วางสื่อที่ตองการจะออก และเขียน press release และสงออกไปยังชองทางตางๆ คุณสามารถทํางาน

แบบนีแ้บบระยะสั้นหรอือยางตอเนื่องก็ได 
 

10.  อย่าปล่อยให้ลูกค้าหลุดมือไปได้ง่ายๆ - พยายามที่จะดึงลูกคากลับมา 

คาใชจายในการดึงลูกคากลับมานั้นถูกกวาการแสวงหาลูกคาใหมมากนัก หากคุณไมไดยินเสียงจาก

ลูกคาสักพักใหญๆ ใหสงอีเมลที่ปรับแตงใหเขากับรสนิยมของลูกคาเพื่อสอบถามลูกคาวาเป็น

อยางไรบาง สําหรับลูกคาที่ไดรับประสบการณแที่ไมดี โปรดโทรศัพทแแลวโทรไปยอมรับสิ่งไมดีที่

เกิดขึ้นวาคุณไดรับทราบและถามวาคุณสามารถทําอะไรเพื่อแกไขสิ่งที่ผิดพลาดไดบาง การมอบ

สวนลด ก็อาจจะชวยใหอะไรดี   ขึน้ได การใจดีตอลูกคาคือการตลาดที่ถูกที่สุดที่คุณสามารถทําได 

 

ที่มา: http://www.microsoft.com/business/thth/Content/Pages/article.aspx?cbcid=36 
 

 

คําถาม  1. ใหบอกถึงกลยุทธแที่เดนที่สุดมา 3 ขอ พรอมเหตุผล 

            2. ทานไดขอคิดอะไรบางจากบทความนี ้ลองเสนอกลยุทธแอื่นๆที่เป็นไปไดเพิ่มมา 1 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@ 
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บทที่ 7 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 
 
 

 
 
 

1. สามารถบอกสวนประสมทางการตลาดได 

2. สามารถบอกความหมายของผลิตภัณฑแได 

3. สามารถอธิบายองคแประกอบของผลิตภัณฑแได 

4. สามารถอธิบายเครื่องหมายของผลติภัณฑแได 

5. สามารถบอกประเภทของผลติภัณฑแได 

6. สามารถอธิบายวงจรชีวติผลิตภัณฑแได 

7. สามารถอธิบายสวนประสมผลิตภัณฑแได 

8. สามารถบอกคุณสมบัติผลติภัณฑแได 

9. สามารถบอกความสําคัญของตราสินคาได 

10. สามารถบอกความสําคัญของการบรรจุภัณฑแได 

11. สามารถอธิบายกลยุทธแการบริหารผลิตภัณฑแได 

12. สามารถอธิบายการพัฒนาผลติภัณฑแใหมได 

13. สามารถอธิบายราคา วัตถุประสงคแการตั้งราคาและนโยบายการกําหนดราคาได 

14. สามารถอธิบายชองทางการจัดจําหนายตางๆ ได 

15. สามารถอธิบายการสงเสริมการตลาดได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 
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7.1  ส่วนประสมทางการตลาด 

 ความเป็นโลกาภวิัตนแ และความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหมนุษยแสามารถติดตอ 

สื่อสารและรับขอมูล ขาวสารไดอยางหลากหลายและทั่วถึง สงผลใหธุรกิจตองมีการปรับตัว

อยางรุนแรง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเปลี่ยนไปมาก เนื่องจากการสื่อสารยอโลกใหเล็กลง       

เห็นไดวา เราสามารถนั่งชมการแขงขันฟุตบอลโลกที่กําลังแขงขันที่อิตาลีในบานของเรา          

ที่เชียงใหม ดวยทีวีของญี่ปุุน พรอมคุยโทรศัพทแของอเมริกาผลิต และนั่งกินสาหรายเกาหลี 

สั่งซื้อของผานคอมพิวเตอรแที่ไตหวันผลิต  

 ผลิตภัณฑแ  หรือ  สินคาในยุคปใจจุบันจึงมีวางขายทั่ ว โลกอันเป็นผลจาก             

การคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วขึ้น ผูบริโภคตางมีคาดหวังในผลิตภัณฑแหรือ

สินคาสูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผลิตภัณฑแจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งที่ผูประกอบการตอง

พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหผูบริโภคพึงพอใจ การบริหารการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑแ (Product)     

การกําหนดราคา (Price) และชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution)และการสงเสริม

การตลาด (Promotion) ซึ่งก็คือ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 4Ps) ดังที่ไดกลาว

ไปแลวในบทที่ 6 สําหรับบทที่ 7 นี้จะเป็นการกลาวถึงรายละเอียดของสวนประสมการตลาดทั้ง    

4 Ps อันเป็นกลยุทธแที่สําคัญทางการตลาด และการเป็นผูประกอบการรายใหมตองมุงเนนให

ความสําคัญในการตัดสินใจวา จะเสนอขายอะไร ใหใคร อยางไร 
 

7.2  ความหมายของผลิตภัณฑ ์(Product) 

 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อการไดเป็นกรรมสิทธิ์ การนําไปใช หรือ  

การบริโภค ซึ่งตอบสนองความตองการและกอใหเกิดความพึงพอใจ (Kotler, P., & Armstrong, G., 2012, 

p. 224) 

                  ผลิตภัณฑแ ประกอบดวย สินคาและบริการ เป็นทุกสิ่งที่นักการตลาดนํามาเสนอใน

ตลาดเพื่อเรียกรองความสนใจในการไดกรรมสิทธิ์ หรือเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถ

ตอบสนองความตองการของตลาดได    

               ผลิตภัณฑแ หรือสินคาที่ผลิตขึ้นในปใจจุบัน จําเป็นตองอาศัยชองทางการจําหนาย

ทางการตลาดไปสูผูใช แตการตัดสินใจทางการตลาดจะตองอาศัยปใจจัยอื่นๆ หลายประการ 

ไดแก จํานวนคนกลางที่ใชจะตองใชมากนอยเพียงไร การมีชองทางการติดตอสื่อสารระหวาง

คนกลางตางๆ ทุกวันนี้ จะพบวาในตลาดทั่วไปมักมีผลิตภัณฑแใหมๆ นําเสนอสูตลาดอยูเสมอ 

โดยจัดใหมีการโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค ผูบริโภคจะไดรับการกระตุน        

อยูตลอดเวลาใหซื้อผลิตภัณฑแใหมๆ ผูบริโภคมักจะซื้อสินคามากกวาหนึ่งอยาง  ซึ่งอาจซื้อ

เพราะความพึงพอใจในสินคานั้น และซือ้เพราะชื่อเสียงของสินคาและผูผลิตดวย ดังนั้นจึงมีผูให
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ความหมายของผลิตภัณฑแวา ผลิตภัณฑแ คือ ผลรวมของความสามารถตางๆ ที่ชวยดึงดูด     

ความสนใจของลูกคา เชน การออกแบบ ประโยชนแใชสอย สี ขนาด การบรรจุหีบหอ และ  

ความมชืี่อเสียง เป็นตน 
 

7.3 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product   Component)   

 เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑแที่นักการตลาดตองนํามากําหนด

ลักษณะผลิตภัณฑแ ในการตอบสนองความตองการของตลาด องคแประกอบที่ตองคํานึงถึง       

มดีังนี ้

 (1)  ประโยชน์หลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชนแพื้นฐานของผลิตภัณฑแ เป็นสิ่งที่

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางชัดเจน เชน สบูใชอาบน้ํา  โทรศัพทแใชสื่อสาร รถยนตแ 

ใชเป็นพาหนะการเดินทาง เป็นตน 

 (2) รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Attribute) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ  

ที่บอกวาตัวผลิตภัณฑแนั้นผลิตจากอะไร มีคุณสมบัติอยางไร ผูบริโภคสามารถสัมผัส หรือ รับรูได 

ไดแก ลักษณะ รูปแบบ สีสัน หบีหอ ตราสินคา ขนาด จุดเดน ความงาม ความคงทน  รูปราง  รูปแบบ

ของผลิตภัณฑแที่มอียูในตัวของมันเอง 

 (3) จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (Product  Feature) หมายถึง คุณสมบัติเดนหรือเงื่อนไงที่

ผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับ และใชเป็นขอตัดสินใจในการซือ้ ชน ผักปลอดสารพิษ เครื่องปรับอากาศ

ที่เงียบและลดมลพิษ  กระเปาเดินทางยี่หอ Samsonite นอกจากใสสัมภาระยังมีลักษณะเดน    

คือ คงทน เป็นตน 

 (4) ประโยชน์พลอยได้ (Product  Benefit)  หมายถึง ประโยชนแเพิ่มเติม หรือ บริการที่   

ผูซื้อจะไดควบคูไปกับการซื้อ เชน สงถึงบาน การรับประกัน การติดตั้ง (เชนเครื่องปรับอากาศ     

การใหสินเชื่อ หรอืบริการอื่นๆ เป็นตน 

ลูกคาสวนใหญมักจะสับสนระหวางจุดเดนผลิตภัณฑแ และผลประโยชนแที่ไดรับจาก

ผลิตภัณฑแ ซึ่งแตกตางกัน กลาวคือ จุดเดนผลิตภัณฑแ คือ สิ่งที่อยูในตัวสินคา สวนสิ่งที่เป็น

ผลประโยชนแแกลูกคาที่เกิดขึ้นในความรูสึกของลูกคา เรียกวา ผลประโยชนแที่ไดรับจากผลิตภัณฑแ 

ตัวอยางเชน รถยนตแไฮบริด จุดเดนคือระบบไฟฟูา ประโยชนแคือประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม  

เป็นตน 

ทั้งนี ้ประโยชนแของผลิตภัณฑแสามารถแบงออกเป็น 3 ประเภท  คือ 

-  ผลประโยชนแที่ผลิตภัณฑแพึงมี (Defensive Benefit) หรือผลิตภัณฑแหลัก (Core  

product) หมายถึง ประโยชนแหลัก (Core benefit) หรือประโยชนแพื้นฐานที่ผูซื้อจะไดรับจากสินคา    

แตละชนิด  ซึ่งเป็นปใจจัยหลักที่ผูซื้อใชในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ  เชน  อาหารตองสะอาด ปลอดภัย  
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นาฬิกาตองบอกเวลาที่เที่ยงตรง  ตูเย็นตองเก็บความเย็นและถนอมอาหาร รถยนตแตองเป็นเป็นพาหนะ

ในการเดินทางทีป่ลอดภัย สะดวกสบายตามควร  แชมพูตองสามารถทําความสะอาดใหผมได 

 -  ผลประโยชนแพิเศษ (Extra Benefit) ที่ทําใหเหนือกวาคูแขงขันเพื่อทําใหชนะ        

คูแขงขัน  เชน สวนผสม (Raw Design) สี (Color) การหีบหอ (Packaging) ตรา (Brand) รส (Taste) 

กลิ่น (Smell)  และอุปกรณแเพิ่มเติม (Accessories) เป็นตน  คุณสมบัติเหลานี้มีขึ้นเพื่อใหผลิตภัณฑแ

มคีวามสมบูรณแ สามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อไดครบถวนมากขึ้นตามลักษณะของ

สินคาแตละชนิด เชน อาหารนอกจากตองสะอาด ปลอดภัย ยังตองอรอย  นาฬิกานอกจาก  

จะบอกเวลาที่เที่ยงตรงแลวยังควรจะผลิตจากวัสดุอยางดี รูปแบบทันสมัย บรรจุกลอง        

อยางสวยงาม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป แชมพูนอกจากทําความสะอาดผมยังตองมีกลิ่นหอม      

ถนอมผม โทรศัพทแนอกจากสื่อสารไดยังตองถายรูปได เป็นตน 

 -  ผลประโยชนแเสริม (Fringe Benefit) ทําใหสินคาแตกตางไปจากคูแขงขัน หรือ 

หมายถึง ประโยชนแเพิ่มเติมที่ผูซื้อไดรับนอกเหนือจากสินคาปกติ เชน การบริการหลังการขาย (After 

Sales Service) การรับประกันความเสียหาย (Guarantees) การซอม (Repairs) การขนสง (Delivery) 

การใหสินเชื่อ (Credit) การมีอะไหล (Spare Parts) การซือ้คืน (Trade – In) ชื่อเสียงและคุณธรรมของ

บริษัท (Corporate Image and Ethics) และการมีตราสินคาที่มีชื่อเสียง (Well – know Brand Name) 

เป็นตน   

 (5) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ หมายถึง สวนของผลิตภัณฑแมีการพัฒนาไป หรือ

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาในอนาคต เชน หมอหุงขาวไมลน สามารถ   

หุงขาวตมและขาวเหนียวได โทรศัพทแเคลื่อนที่ใชติดตอ ดูรายการโทรทัศนแ ถายรูป และมี Option 

อื่นๆ อีกหลายอยาง เป็นตน  

 ผูประกอบการที่เป็นผูผลิตสินคา จึงตองคํานึงถึงองคแประกอบของผลิตภัณฑแดังกลาว

ขางตนดวย  ทั้งนี ้องคแประกอบของผลิตภัณฑแเป็นสวนที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) 

ใหกับสินคาไดอยางมหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดใหความสําคัญและพยายามศึกษาเพื่อ

เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงองคแประกอบใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อทําใหผูบริโภคภักดีตอผลิตภัณฑแ 

หรอืพึงพอใจ ไมเปลี่ยนใชไปใชผลิตภัณฑแของคูแขงขัน 
 

7.4 เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ 

 เครื่องหมายของผลิตภัณฑแ (Product Brand) หรอื เครื่องหมายการคา อาจเป็นคําเดียว 

หรือเป็นขอความสั้นๆ หรือเป็นสัญลักษณแ เป็นเครื่องรับรองแสดงถึงคุณภาพของสินคานั้นวา       

มีคุณภาพเชื่อถือไดแตกตางจากสินคาของผูอื่น บางบริษัทใชเงินเป็นจํานวนมากเพื่อสงเสริม

เครื่องหมายยี่หอสินคาของตน ในบางครั้งการโฆษณาเป็นประจํา หรือ สินคาใหมบางประเภททําให

เครื่องหมายยี่หอนั้นกลายเป็นคําที่ใชเรียกชื่อสินคาชนิดนั้นไปก็มี เชน คําวา แม็กซแ (Max) เป็นยี่หอ
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ของเครื่องเย็บกระดาษ แตทุกคนเรียกเครื่องเย็บกระดาษวา แม็กซแ หรอื ซีรอกซแ (Xerox) นั้นเดิมเป็น

ยี่หอเครื่องถายเอกสาร แตเรียกกันจนติดปากและเป็นที่รูกันวาหมายถึง การถ่ายเอกสาร เป็นตน 

 บริษัทโคคา-โคลา ทุมโฆษณาดวยเงินจํานวนมหาศาลเพื่อใหผูบริโภคจดจําคําวา 

Coke แทนคําวา Coca-Cola ซึ่งตองใชเวลาโฆษณาอยูนานมาก เพื่อจะไดครอบครองสวนแบงตลาด

เพิ่มขึ้น และเมื่อลูกคาสั่งซื้อตามรานจะไดไมเกิดความเขาใจผิด เพราะเมื่อบอกวาตองการ โคคา-โคลา 

ผูขายอาจหยิบน้ําอัดลมยี่หออื่นที่ผสมโคลามาใหแทน 
 

7.5 ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

 การจําแนกประเภทของผลติภัณฑแ  อาจใชหลักเกณฑแหรือมาตรฐานในการจําแนก

ไดหลายๆ แบบ เชน จําแนกตามลักษณะของสินคา เป็นสินคาที่ใชแลวสิ้นเปลืองหมดไป หรือ

สินคาใชถาวร การที่จะจําแนกประเภทโดยวิธีใดขึ้นอยูกับจุดประสงคแในการนําไปใชประโยชนแ  

โดยทั่วๆ ไปสามารถจําแนกประเภทผลิตภัณฑแโดยยึดกลุมเปูาหมายทางการตลาด (Market  

Target) สามารถแบงออกเป็น 2 ประเภท ไดแก ผลิตภัณฑแเพื่อผูบริโภค (Consumer Goods) 

และผลติภัณฑแเพื่อธุรกิจ (Business Goods)  
 

 (1) ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บรโิภค (Consumer Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑแอุปโภคบริโภค

ที่ซื้อโดยผูบริโภคคนสุดทาย (Final Consumer) ความตองการในการบริโภคสินคาประเภทนี้มัก

เกิดขึน้อยางอิสระจากความตองการและความคิดสวนตัว  ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน เชน 

ซื้อเพราะชอบสีสัน หรือความสวยงามตางๆ ซื้อเพราะตามอยางคนอื่น ซื้อเพราะประหยัด หรือซื้อ

เพราะมีเหตุจูงใจใหซือ้ (Buying Motives) เป็นตนวา ซื้อเพราะอารมณแ (Emotional) เชน ซื้อกระเปา

เพราะชอบรูปทรงและลวดลายที่แปลก หรือซื้อเพราะเหตุผล (Rational) เชนซื้อพัดลมเพราะ   

อากาศรอน เป็นตน ประกอบดวยสินคาสะดวกซื้อ สินคาเลือกซื้อ สินคาเปรียบเทียบซื้อสินคาที่ไม

แสวงซือ้  รายละเอียด มีดังนี้ 

1. สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) เป็นสินคาราคาถูก ใชหมดเร็วไมคงทน 

(Non – Durable) ผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับสินคาเป็นอยางดีกอนที่จะซื้อ เนื่องจากเคยใชเป็น

ประจํา ซือ้บอยแตซือ้ครั้งละไมมาก ใชเวลาในการวางแผน และใชความพยายามในการซื้อนอย 

สามารถซื้อสินคาหรือยี่หออื่นทดแทนได สินคามักไมเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หรือเทศกาล 

ระยะเวลาและความนิยม เชน แชมพู สบู ยาสีฟใน กระดาษชําระ นิตยสาร ขนมขบเคี้ยว 

ขาวสาร ลูกอมลูกกวาด สามารถแบงได 3 ประเภท คือ สินค้าซื้อประจํา (Staple Goods) ไดแก 

สินคาประเภทอาหารประจําวัน ของใชประจําวันในบาน เครื่องอุปโภคตางๆ  ที่ ใชใน

ชีวิตประจําวัน  สินค้าที่ซื้อโดยสิ่งกระตุ้น (Impulse Goods) ไดแก สินคาที่ใชอยูเป็นประจําใน

ชีวิตประจําวัน ซื้อโดยไมตั้งใจแตเนื่องจากลักษณะของสินคาหรือการจัดวางหนารานคาเป็นที่
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สะดุดตา เชนขณะจายเงนิ เห็นลูกอม แลวซื้อโดยไมไดตั้งใจหรือวางแผนมากอน  สินค้าซื้อกรณีมี

เหตุฉุกเฉิน (Emergency Goods) ไดแก สินคาที่โดยปกติไมมีผูพึงประสงคแ หรือแสดงวาตองการ

ใชประโยชนแ  แตเมื่อเกิดความจําเป็นรีบดวนจะตองใชสินคานั้น จะตองไดสินคาโดยรวดเร็วให   

ทันการณแในการใช เชน รองเทากัด ตองการปลาสเตอรแ น้ํามันหมดตองรีบเติม ผูบริโภคจะไมมี

โอกาสในการเลือกหาหรือใชความพยายามในการเลือกซื้อที่ดีที่สุด เนื่องจากคํานึงถึงความรวดเร็ว 

ความสะดวกของแหลงซื้อเป็นสําคัญ ราคาสินคาไมมีคูแขงขันมากนัก ผูซื้อจะตองคํานึงถึงวิธี     

ที่จะไดสินคามาใชใหทันการณแที่จําเป็นเทานั้น ไมเกี่ยงเรื่องราคาและคุณภาพ 

กลยุทธแการตลาดสําหรับสินคาสะดวกซือ้มีลักษณะดังนี้ 

- ผูผลิตควรผลิตและเสนอขายสินคาหลายตรายี่หอ หลายขนาด หลายรูปแบบ   

เพราะสินคาสามารถใชทดแทนกันได เมื่อผูซื้อมีโอกาสเห็นมาก จะทําใหสะดุดใจมากขึ้น สงผลให

ปริมาณขายเพิ่มขึน้ตามไปดวย 

- ราคาขายมักต่ํา ผูขายไดกําไรตอหนวยต่ํา และมักมีการขายแบบรวมหอเพื่อ

กระตุนใหผูบริโภคซือ้คราวละมากๆ แตยกเวนกรณีที่เป็นสินคาประเภทที่ซือ้ในกรณีฉุกเฉิน 

- ชองทางการจัดจําหนาย ควรใชชองทางการจัดจําหนายโดยผานคนกลาง

หลายระดับ และแตละระดับมีจํานวนมากโดยเฉพาะรานคาปลีก และควรมีการสงเสริม

การตลาดที่มุงกับคนกลางดังกลาวดวย เพื่อกระตุนใหมคีวามพยายามในการขายสินคามากขึ้น 

- การสงเสริมการตลาด สวนมากจะใชการโฆษณา และการสงเสริมการขาย 

เชนการรวมหอ การขายควบ การลดราคา การจัดช้ันสินคาใหสะดุดตา ใกลทางเดิน ฯลฯ 

2. สินค้าเปรียบเทยีบซื้อ  (Shopping  Goods) เป็นสินคาประเภทที่ผูซื้อตองมี

การเปรียบเทียบดวยราคา คุณภาพ หรือรูปแบบของสินคาตางๆ ผูซื้อจะใชความพยายามใน

การเดินดูสินคาหลายๆ แหลง เพื่อหาขอมูลตางๆ มาเปรียบเทียบจนกวาจะไดสินคาที่ตนพอใจ

มากที่สุด ลักษณะการซื้อไมบอยครั้งนัก เนื่องจากไมใชสินคาที่ใชประจํา อาจมีราคาตอหนวย

สูง จึงใชความรอบคอบพิถีพิถันในการเลือกดูกอนตัดสินใจซื้อ อายุการใชงานของสินคา

คอนขางนาน เชน เครื่องใชไฟฟูาในบาน เฟอรแนิเจอรแ สิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือน   

เครื่องผอนแรงตางๆ เป็นตน สินคาประเภทเปรียบเทียบซื้อนี้ สามารถแบงออกเป็น 2 ประเภท

ยอยตามลักษณะวิธีการซื้อ คือ สินค้าที่เหมือนกันในสายตาผู้ซื้อ (Homogeneous Shopping 

Goods) เป็นสินคาที่ผูซื้อพิจารณาวามีคุณภาพและลักษณะที่เหมือนกันกับสินคารายการอื่นและ

สามารถใชทดแทนกันได เพราะการลอกเลียนแบบสามารถทําไดคอนขางงายและมีประสิทธิภาพ  

ไดแก ตูเย็น ทีว ีเครื่องซักผา เป็นตน  การตัดสินใจซื้อของผูซื้อจึงมีการเปรียบเทียบราคาของสินคา

เป็นหลัก และมีการตอรองราคา สินค้าที่แตกต่างกันในสายตาผู้ซื้อ (Heterogeneous Shopping  

Goods) เป็นสินคาที่มีความแตกตางในรูปแบบลักษณะทั่วๆ ไป ไดแก คุณภาพ รูปแบบ รูปทรง สี 
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เทคนิคการใชและอื่นๆ ผูซื้อสินคาใหความสนใจหรือเปรียบเทียบความแตกตางทางรูปลักษณแ และ

คุณภาพของสินคากับความตองการของตนมากกวาเปรียบเทียบราคา เชน การซื้อเสื้อผา     

เครื่องแตงกาย ของใชประดับบาน เฟอรแนิเจอรแ บานที่อยูอาศัย ฯลฯ  

      ผูขายควรใชการขายโดยใชพนักงานที่ไดรับการอบรมมาอยางดีที่จะใหขอมูล

สินคาและใหคําแนะนําแกผูซื้อ  พยายามเพิ่มรายการสินคาที่ขายและเนนเอกลักษณแพิเศษ เนน

คุณภาพและรูปแบบ เพิ่มมาตรฐานการผลิต ความคงทน ความสมบูรณแแบบ สี เทคนิคการใช 

ตลอดจน การบริการจากรานคาที่จําหนาย เชน บริการติดตั้ง ซอมบํารุง บริการจัดสง เป็นตน ให

ตรงกับความตองการของผูซื้อ ใชการโฆษณาโดยสื่อที่สอดคลองกับกลุมเปูาหมาย ใชการจัดแสดง

สินคา ณ จุดขายโดยใชพนักงานที่มคีวามสามารถในการจูงใจลูกคา 

                3. สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) เป็นสินคาบริโภคที่มีลักษณะพิเศษที่     

ผูซื้อเจาะจงตองการสินคานั้น  มีการตัดสินใจลวงหนา เนื่องจากเห็นวามีลักษณะพิเศษที่ตรงกับ

ความตองการ ไมสามารถใชสินคาอื่นทดแทนได ผูซื้อจะใชความพยายามในการที่จะเสาะแสวงหา

ซื้อสินคานั้นๆ ความพยายามในการแสวงหาซื้อจะแตกตางจากสินคาเปรียบเทียบซื้อ ผูซื้อจะไมได

เปรียบเทียบสินคากับสินคา แตเป็นการใชความพยายามในการเสาะหาแหลงขายสินคานั้นๆ   

แหลงขายจึงไมมีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อ แมวาจะขายที่ไหนลูกคาก็จะติดตามไปซื้อถึงที่ 

เชน รานตัดเสื้อ รานเสริมสวยที่มีชื่อเสียง หรืออาจเป็นสินคาอื่น เชน รถยนตแเมอรแซิเดสเบนซแ    

กระเปาหลุยสแ น้ําหอม เป็นตน สินคาประเภทเจาะจงซื้อตองเป็นสินคาที่เป็นที่รูจักกันดี และผูซื้อ

มักจะเจาะจงตราสินคาดวย ผูซื้อคํานึงถึงคุณคาทางใจหรือทางอารมณแมากกวาคุณลักษณะ   

การใชสินคานั้น การสงเสริมการขายโดยใชพนักงานขายและการใหบริการตางๆ ประกอบ เชน         

การรับประกัน การบริการติดตั้ง เป็นตน การบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก 

4. สินค้าไม่แสวงซื้อ (Unsought Goods) เป็นสินคาที่ผูซื้อไมเคยรูจักหรือไมทราบ

วา มีขายมากอน หรือรูจักแตยังไมมีความตองการ จึงยังไมสนใจที่จะหาซื้อจนกวาจะทราบวา         

มีคุณคาหรือเกิดความตองการขึ้น ไดแก สินค้าใหม่ที่ผู้ซื้อยังไม่เคยรู้จักมาก่อน (New 

Unsought Goods) ผูขายควรจะตองใหขาวสารดวยวิธีการตาง ๆ  เพื่อใหผูซื้อรูจัก เกิดการยอมรับและ

ตัดสินใจซือ้  ไดแก  สินคาที่มเีทคโนโลยีใหม ๆ  กลองถายรูปโพลาลอยดแ คอมพิวเตอรแจอสัมผัส โทรศัพทแ

อัจฉริยะ  สินค้าที่ผู้ใช้เห็นว่าไม่จําเป็นต้องใช้ (Regularly Unsought Goods) เป็นสินคาที่ผูซื้อ  

อาจรูจักแตไมเห็นความจําเป็นที่จะตองใช เนื่องจากผูซื้ออาจพิจารณาวายังไมจําเป็นที่จะตองใช 

ในขณะนั้น ผูขายตองพยายามเนนใหเห็นถึงความจําเป็นและตัดสินใจซื้อในทันที เชน การประกันชีวิต 

สารานุกรมเครื่องครัวราคาแพง ผลิตภณัฑแเสริมอาหาร เป็นตน 

สินคาไมแสวงซื้อ ผูขายตองเนนการพัฒนาตัวสินคาใหสามารถตอบสนอง     

ความตองการของผูซื้อไดอยางแทจริง สามารถกําหนดราคาไดคอนขางสูงโดยบวกกําไรตอ
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หนวยสูง เนื่องจากสินคาขายยาก ปริมาณขายต่ําและตนทุนตอหนวย ชองทางการจําหนายสั้น  

อาศัยพนักงานของบริษัท เนนการโฆษณาเพื่อการแนะนําสินคา ใหความรูและกระตุนการซื้อ 
 

 (2)  ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Business Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑแที่ผูซื้อ ซื้อไปโดย

มีวัตถุประสงคแเพื่อใชเป็นในการประกอบธุรกิจ หรือเป็นปใจจัยในการผลิต เพื่อการจําหนายตอ 

เพื่อใหการบริการ หรือเพื่อการดําเนินงานตางๆ ขององคแการ จัดแบงเป็น 6 ประเภทตาม

ลักษณะของผลิตภัณฑแดังนี้ 

1.  วัตถุดิบ  (Raw Materials) คือ สินคาที่ใชในการผลิตซึ่งจะกลายเป็นสวน

หนึ่งของสินคาชนิดใหม  ไดแก วัตถุดิบที่เป็นผลิตผลจากเกษตรกรรม และผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก

ธรรมชาต ิ

2. วัสดุและชิ้นส่วนประกอบในการผลิต (Fabricating Materials and Parts) เป็น

ผลิตภัณฑแหรือสินคาอุตสาหกรรมที่จะกลายเป็นชิ้นสวนสําหรับผลิตภัณฑแสําเร็จรูป สินคานี้มักจะมี

การแปรรูปมาแลว เชน แปูงขนมปใง, ตะปู เป็นตน 

3. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ติดตั้ง (Installations) คือ สินคาประเภททุนที่มีอายุ

การใชงานยาวนาน คงทน  มีราคาแพงและมีความสัมพันธแโดยตรงตอกระบวนการผลิตสินคาใหมที่

จะขาดไมได ไดแกสิ่งปลูกสรางหรืออาคาร (Building) ที่ดิน (Land Rights) และเครื่องจักร (Major 

Equipment) ที่สําคัญ       

4. อุปกรณ์ประกอบ  (Accessory Equipment) เป็นเครื่องมือที่ใชประกอบการ

ดําเนินการผลิตโดยไมไดเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตโดยตรง แตเป็นสวนชวยเสริมให

กระบวนการผลิตสําเร็จลงได มีอายุการใชงานต่ํากวาสิ่งติดตั้งแตนานกวาวัสดุสิ้นเปลือง 

ตัวอยางเชน โต฿ะ เกาอี้ เครื่องบันทึกเงินสด  เป็นตน 

5. วัสดุสิ้นเปลือง  (Operating Supplies) คือ สินคาไมถาวรที่ใชทั้งเพื่อการผลิต 

เพื่อขาย เพื่อใหบริการหรือใชเพื่อการดําเนนิงาน ไมไดเป็นสวนหน่ึงของกระบวนการผลิต ไดแก 

สินคาที่ใชในการดูแลรักษา (Maintenance) ใชเพื่อการซอม (Repair)และใชในการดําเนินงาน 

(Operating Supplies) สินคาพวกนี้มีอายุการใชงานสั้น ไดแก หลอดไฟ น็อต สกรู ไมกวาด 

น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ 

6. บริการ (Service) ไดแก บริการที่ชวยอํานวยความสะดวกในการผลิตและ

ดําเนินการของธุรกิจตางๆ ไดแก สาธารณูปโภคทั้งหลาย ถนน การศึกษา การสาธารณสุข  

การรักษาความปลอดภัย การคลังสินคา การโฆษณา การขนสง การทําบริการทําความสะอาด 

การบริการรับสงเอกสาร เป็นตน 
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7.6 วงจรชวีิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle - PLC) 

 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หมายถึง ขั้นตอนที่แสดงความสัมพันธแระหวางปริมาณขายสินคา

กับกําไร ตลอดระยะเวลาชีวติของผลิตภัณฑแ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

(1) ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Stage) เริ่มตนเมื่อกิจการ

คนพบแนวคิดผลิตภัณฑแใหม ซึ่งในชวงการพัฒนาผลิตภัณฑแจะยังไมมียอดขาย มีแตการลงทุน

ในตนทุนผลิตภัณฑแ 

(2) ขั้นการแนะนําผลิตภัณฑ์ (Introduction Stage) คือ ชวงเวลาที่บริษัทไดเสนอ

สินคาใหมออกสูตลาด ยอดขายเติบโตขึ้นอยางชาๆ ยังไมมีผลกําไรเนื่องจากมีการองลงทุนสูง

ในการสงเสริมการขายเพื่อใหผูบริโภครูจักและสนใจ คูแขงขันมีไมมากหรืออาจไมมีเลย ชวงนี้

ถือเป็นชวงเกิดของผลิตภัณฑแ 

(3) ขั้นการเจริญเติบโตของตลาด (Growth Stage) ปริมาณการขายมีแนวโนม

สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ผลิตภัณฑแจะทํากําไร ตนทุนการผลิตจะลดลงเพราะปริมาณการขายสูง    

คูแขงขันเริ่มสงสินคาชนิดเดียวกันออกสูตลาดโดยติดเครื่องหมายยี่หออื่น 

(4) ขั้นการเจริญเติบโตเต็มที่ของการตลาดหรือขั้นรุ่งเรือง (Maturity Stage) 

ผลิตภัณฑแเป็นที่รูจักกันดีทั่วไป ยอดขายสูงติดตอกันไปเรื่อยๆ อัตราการเจริญเติบโตลดลง     

มีการแขงขันกันมากยิ่งขึ้น บริษัทจะตองใชความพยายามในการขายมากขึ้น  กําไรเริ่มลดลง

เรื่อยๆ จนถึงระดับต่ําสุดที่สามารถยอมรับได คูแขงขันบางรายอาจถอนตัวออกไป 

(5) ขั้นตกต่ํา หรอื ระยะร่วงโรย (Decline Stage) การขายเริ่มลดลง ลูกคาใหมที่

จะซื้อสินคามีนอยลง หากสินคาไมมีการพัฒนากําไรจะลดลงตามลําดับจนถึงไมมีกําไรนับเป็น

ขั้นสุดทายของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑแ ตัวอยางเชน แฟลชไดรแฟมาแทนซีดี เป็นตน คูแขงถอน

ตัวออกจากตลาด ผลิตภัณฑแจะถูกยกเลิกไป เวนแตผลิตภัณฑแนั้นๆ ยังคงมีศักยภาพที่จะตอ

อายุออกไปไดโดยการลงทุนเพิ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแขึ้นใหมพรอมเพิ่มการสงเสริมตลาดใน

ระยะนี้ เป็นผลใหผลติภัณฑแกลับไปสูขัน้เจรญิเติบโต หรอืเติบโตเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง 

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑแจึงไมมีกําหนดระยะเวลาแนนอน สินคาบางชนิดใช

ระยะเวลาตั้งแตขั้นแนะนําจนยกเลิกไปกินเวลาถึง 100 ปี เชน หัวรถจักรไอน้ําซึ่งปใจจุบันเลิก

ผลิตไปแลว แตหันไปผลิตหัวรถจักรดีเซลหรือหัวจักรไฟฟูาแทน สินคาบางชนิดอาจใช

ระยะเวลาสั้น เชน เพจเจอรแหรือวิทยุติดตามตัว แผนเสียงที่ใชครั่งไดรับความนิยม 50 ปี 

ภายหลังเปลี่ยนเป็นเทปคาสเส็สทแ และแผนซีดี วีดีโอเปลี่ยนเป็นดีวีดใีนเวลาไมกี่ปี เป็นตน       
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ภาพที ่7.1  แสดงวงจรชวีติผลิตภัณฑแ (Product life cycle) 

ที่มา : Kotler. P., & Armstrong. G (2012, p. 273). 
 

ลักษณะของธุรกิจก็มีวงจรเชนเดียวกับผลิตภัณฑแ กลาวคือ มีชวงลงทุน ชวง

แนะนํา (เกิด) ชวงเจริญเติบโต ชวงเจริญรุงเรือง และชวงเสื่อมสลาย การเลือกประกอบธุรกิจ

ใดก็ตามตองเลือกประกอบธุรกิจในระยะที่กําลังเจริญเติบโตหรือระยะรุงเรือง ไมใชอยูในชวงที่

กราฟกําลังดิ่งลง ดังนั้นการศึกษาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑแหรือวงจรของธุรกิจจะชวยในการ

ตัดสินใจประกอบธุรกิจในการวางแผนผลิตภัณฑแ และวางแผนราคาผลิตภัณฑแดวย 
 

7.7 ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 

สวนประสมผลิตภัณฑแ (Product Mix หรือ Product Assortment) หมายถึง กลุม

ผลิตภัณฑแซึ่งประกอบดวยสายผลิตภัณฑแและรายการผลิตภัณฑแที่ผูขายหรือผูผลิต ตัดสินใจ

นําเสนอขายตอผูซื้อ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ในสวนประสมผลิตภัณฑแหนึ่งจึง

ประกอบดวย สายผลิตภัณฑแและรายการผลิตภัณฑแ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  สายผลิตภัณฑแ (Product  Lines) หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑแที่มีความสัมพันธแ

ใกลเคียงกันในดานตางๆ เชน การผลิต การใช กลุมผูใช การจัดจําหนาย ระดับราคา รวมทั้งปใจจัย

การผลิตและแหลงพลังงานที่ ใช  เป็นตน ยกตัวอยางเชน สายผลิตภัณฑแเครื่องใชไฟฟูา            

สายผลิตภัณฑแเครื่องเขียน  สายผลิตภัณฑแเครื่องครัว เป็นตน 

(2)  รายการผลิตภัณฑแ (Product  Item) หมายถึง ลักษณะหนวยที่แตกตางกันภายใน

ตราสินคาหรือภายในสายผลิตภัณฑแในเรื่องของขนาด ราคา รูปราง หรือคุณสมบัติอื่นๆ อยางใด

อยางหนึ่ง 

การกําหนดกลยุทธแสวนประสมผลิตภัณฑแที่ดีของธุรกิจนั้น นักการตลาดตองทํา

การวิเคราะหแปริมาณขายและกําไรจากการขายผลิตภัณฑแ เพื่อกําหนดวาในระยะเวลาหนึ่ง  

 

(จํานวนเงิน) 

ยอดขายและกําไร 

การพัฒนา

ผลติภัณฑ์ 

 (จํานวนเงิน) 

การลงทุน/ขาดทุน 

ช่วงแนะนํา

ผลติภัณฑ์ 

ช่วงเติบโต

ของตลาด 

 

ช่วงเติบโต

เต็มท่ี 

ช่วงตกต่ํา 

ยอดขาย 

เวลา 

กําไร 
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ธุรกิจควรจะนําเสนอผลิตภัณฑแจํานวนกี่สายผลิตภัณฑแ กี่รายการผลิตภัณฑแ  ในสภาวะใดควร

เพิ่มหรือหรือลดสายผลิตภัณฑแและรายการผลิตภัณฑแลง จึงจะกอใหเกิดการประหยัดใน     

การผลิตและสามารถจัดการทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงประเด็น

ตางๆ ดังนี้ 

-  ความกว้างของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Width of  the Product  Mix) หมายถึง 

จํานวนสายผลิตภัณฑแที่ธุรกิจนําเสนอกับตลาด เชน  ผลิตภัณฑแนีเวีย มีความกวางของผลิตภัณฑแ  

ไดแก สบู  ครีมอาบน้ํา  โลช่ัน  ออยลแ โรลออน  ครีมกันแดด ฯลฯ 

-  ความลึกของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Breadth of the Product Mix) หมายถึง 

จํานวนรายการที่เสนอขายภายในผลิตภัณฑแแตละสาย เชน ขนาด สี รูปแบบ หรือคุณสมบัติอื่นๆ  

ยกตัวอยาง เชน  นีเวีย มสีบูกอน สบูน้ํา  สบูผสมครีมบํารุงผวิ  ฯลฯ 

-  ความยาวของสวนประสมผลิตภัณฑแ (The Length of Product Mix) หมายถึง 

จํานวนรายการผลิตภัณฑแทั้งสิ้นที่บริษัทมีอยูกลาวคือ เกิดจากการรวมกันของความลึกของแตละ

สายผลิตภัณฑแ และความยาวของสายผลิตภัณฑแ 

-  ความสอดคลองกันของสวนประสมผลิตภัณฑแ (The Consistency of Product Mix) 

หมายถึง ความสัมพันธแของผลิตภัณฑแในดานการใชงาน วัตถุดิบที่ใชในการผลิต กระบวนการผลิต 

ชองทางการจัดจําหนาย และอื่นๆ 

-  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑแ (Product Positioning) เป็นการกําหนดภาพลักษณแ 

(Image) ของผลิตภัณฑแ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑแของคูแขงขัน 

 วธิีการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑแ 

1. ก าหนดตามราคาและคุณภาพ : ท็อปสแถูกทุกวัน, งานพิมพแคมชัด ไมมีสะดุด  

2. ก าหนดตามผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์ : รองเทาถูกใจวัยทีน 

3. ก าหนดตามคุณสมบัติ : ยาสีฟในดอกบัวคู ดีตอเหงอืกและฟใน  

4. ก าหนดตามการใช้และการน าไปใช้ : ทอเหล็กเพื่องานสรางบาน 

5. ก าหนดตามระดับช้ันผลิตภัณฑ์ : แบล็คฯ ศักดิ์ศรีที่เหนอืช้ัน 
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ตารางที่ 7.1  แสดงสวนประสมผลิตภัณฑแ – สายผลิตภัณฑแ ความกวาง ความลีก และ ความยาว 
 

ความกวางของสวนประสมผลติภัณฑแ =จํานวนสายผลิตภัณฑแ = 7 

1 

กาแฟ 

2 

ชา 

3  

เครื่องดื่ม
ช็อกโกแลต 

4  

เครื่องดื่ม
ธัญญาหาร 

5 

 นมผง 

6 

 ครมี 

7  

น้ําดื่ม 

บรรจุขวด 

  

   

  

 

 
    

 

 

 

   
  

 

  

  

  

 
 

   

 

  

 

      
 
 
 
 ความลกึ 

=10 

ความ

ลึก 

=2 

 

ความลกึ 

=3 

 

ความลกึ 

=4 

 

ความลกึ 

=5 

 

ความลกึ 

=3 

 

ความลกึ 

=3 

 ความยาวของสายผลติภัณฑแทั้งหมดที่บริษัทมีอยู 10+2+3+4+5+3+3 =  30 ชนิด 

สายผลิตภัณฑแมีความสอดคล้องกันเนื่องจากเป็นผลติภัณฑแประเภทเครื่องดื่ม 

  

ที่มา : ขอมูลผลิตภัณฑแ บริษัท เนสทแเล ประเทศไทย จํากัด. (ม.ป.ป.). Brand. [ออนไลนแ] เขาถึง 29 สิงหาคม 

2556. จาก http://www.nestle.co.th/th/brands/coffee/3in1 
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7.8 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์  (Product  Attribute) 

ในการนําเสนอผลิตภัณฑแสูตลาด ผูประกอบการจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ  

ลักษณะ และการออกแบบ  ดังนี้ 

- คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product quality) คุณภาพผลิตภัณฑแเป็นประสิทธิผลของ

การทํางานและความคงทนของผลิตภัณฑแ เชน สะดวก ประหยัด คงทน มีมาตรฐาน ฯลฯ 

- รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Features) เป็นการกําหนดรูปแบบ สี กลิ่น  

รส การบรรจุภัณฑแ ของผลิตภัณฑแ 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ผูผลิตหรือนักการตลาดจะพยายาม

จัดใหผลิตภัณฑแมีลักษณะเดนที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาได เชน รูปแบบ ลักษณะ   

การบรรจุหบีหอที่แตกตางจากผลิตภัณฑแแบบเดิมๆ เป็นตน 
 

7.9 ตราสินค้า  (Brand)    

ตราสินค้า หมายถึง ถอยคํา (Word) สัญลักษณแ (Symbol or Logo) รูปแบบ (Style)      

การออกแบบ (Design) สี (Color) อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายๆ อยางรวมกันเพื่อระบุชี้ลักษณะ

ของผลิตภัณฑแหนึ่งๆ ขององคแกรที่แตกตางจากผูอื่นและคูแขงขัน  

ตราสินคาเป็นตัวบงบอกถึงผูขายหรือผูผลิต อาจเป็นชื่อหรือสัญลักษณแอื่นๆ 

ภายใตกฎหมาย ผูขายมีสิทธิ์แตเพียง ผูเดียวที่จะใชตรายี่หอตลอดไป    

ชื่อตรา (Brand Name) หมายถึง สวนของตราสินคาที่สามารถอานออกเสียงได เชน  

ไอโฟน เซ็นทรัล ฮอนดา เป็นตน 

เครื่องหมายตราสินค้า (Brand Mark) หมายถึง รูปทรง ลักษณะ สัญญลักษณแ สี

หรือลักษณะของตัวอักษรที่ชวยใหจดจําและแยกแยะความแตกตางของผลิตภัณฑแได  เชน รูป

สิงหแของเบียรแสิงหแ รูปแอปเปิ้ลเป็นสัญลักษณแของเครื่องคอมพิวเตอรแแอปเปิ้ล รูปวงรีมี

ตัวอักษรคําาวา SAMSUNG เป็นสัญญลักษณแของซัมซุง เป็นตน 

เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) หมายถึง ตราสินคาทั้งสวนที่เป็น ชื่อตราสินคา 

หรือเครื่องหมายตราสินคา อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางที่ถูกนําไปจดทะเบียนกับกรม

ทรัพยแสินทางปใญญา เพื่อใหไดรับความคุมทางกฎหมาย ไมใหผูอื่นนําไปใชกับผลิตภัณฑแของ

ตนหรอืเลียนแบบได  

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง เป็นเครื่องหมายที่ออกโดย

หนวยงานของรัฐบาลหรือสํานักงานมาตรฐานตางๆ เพื่อรับรองคุณภาพสินคา เชน           

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม 

(มอก.) เครื่องหมายที่คณะกรรมการฝุายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
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ประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตางๆ อนุญาตใหผูประกอบการ        

ทําการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑแ หรือกิจการใดๆ โดยใชสัญลักษณแ             

ที่เรยีกวา “ฮาลาล” เป็นตน 

โลโกหรือสัญลักษณ์ (Logos or Symbols) หมายถึง สิ่งที่เป็นเครื่องบอกถึงบุคลิก

ของสนิคา ซึ่งมีความสัมพันธแกับลักษณะทางกายภาพของสินคาใชประโยชนแหลักในการโฆษณา 
 

เคร่ืองหมายตราสินค้า 

  

เคร่ืองหมายการค้า 

       

 

 เคร่ืองหมายรับรอง 

 

 

โลโกหรอืสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       http://itcomgrap.wordpress.com/                        
 

ภาพที่ 7.2  แสดงตัวอยางตราสินคา  (Brand) 

ที่มา: Issarest Khamdoung. [ออนไลนแ] เขาถึง 20 สิงหาคม 2556. จาก http://itcomgrap.wordpress.com/ 

 

http://itcomgrap.wordpress.com/
http://itcomgrap.wordpress.com/
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7.10 การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)   

        การบรรจุภัณฑแ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑแ

หรือสิ่งหอหุมผลิตภัณฑแในลักษณะกลอง ลัง ขวด กระปอง ถุง หลอด บรรจุภัณฑแ  (กลอง ลัง) 

สามารถสรางความแตกตางของสินคาได (ตามชนิด ขนาด สี รูปแบบของหีบหอ) การปูองกัน

การเสื่อมคุณภาพ ปูองกันความสกปรก ปูองกันการแตกหัก ตลอดจนสามารถ สรางภาพลักษณแที่ดี

ใหกับสินคาและชวยสงเสริมการตลาด  เป็นตน 

การติดฉลาก (Labeling) คือ การตดิสาระเพื่อแสดงรายละเอียดตางๆ ของสินคาที่

ตองการสื่อสารกับผูซือ้ เชน ตราสินคา เครื่องหมายการคา รหัสแทง (Bar Code) สวนประกอบ 

วิธีใช ราคา ขนาดการใช ขอหาม เครื่องหมายรับรองคุณภาพจากหนวยงานตางๆ สถานที่ผลิต     

วัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุ เป็นตน  
 

7.11 กลยุทธ์บริหารผลิตภัณฑ์ มี 6 แนวทาง ดังนี้ 

(1) การเพิ่มผลิตภัณฑแ ในสายผลิตภัณฑแ เชน บะหมี่ซอง เพิ่มรสตางๆ ขึ้นเรื่อยๆ 

เป็นตน หรอื สรางผลิตภัณฑแใหมเสนอตลาด 

(2) การลดผลิตภัณฑแจากสายผลิตภัณฑแ คือการถอดผลิตภัณฑแที่มียอดขายต่ํา

ออกจากตลาด เพื่อลดคาใชจาย หรอื ลดผลติภัณฑแที่ลาสมัย 

(3) การดัดแปลงผลิตภัณฑแ ไดแก การออกแบบผลิตภัณฑแ และบรรจุผลิตภัณฑแใหม 

หรอื เปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิต เชน เครื่องพิมพแ (Printer) ที่ใชพิมพแงาน สแกนภาพ และถายเอกสารได 

(4) การพัฒนาวิธีใชหรือประโยชนแใหมสําหรับผลิตภัณฑแเดิม เชน หมอหุงขาว

สามารถหุงขาวเหนียวได โทรศัพทแมอืถือถายรูปได ใช Internet ได 

(5) การวางตําแหนงผลติภัณฑแ คือ ตําแหนงในความรูสกึของผูบริโภค เชน ฮอนดา

ไมขายรถใหทําแท็กซี่ กระเปาหลุยสแ ราคาแพง เป็นตน 

(6) การตั้งใจทําใหผลิตภัณฑแลาสมัย เชน เพิ่มผลิตภัณฑแที่มีรูปแบบใหม หรือ 

เทคโนโลยีใหมเขาสูตลาดอยางตอเนื่อง ทําใหผลิตภัณฑแเดิมกลายเป็นผลิตภัณฑแที่ลาสมัย 

อยางรวดเร็ว เชน คอมพิวเตอรแ โทรศัพทแมอืถือ เป็นตน 

     กลยุทธแ  ทั้ งหมดดังกลาวมีหลักสําคัญคือ ทําใหผลิตภัณฑแมีความแตกตาง             

จากผลิตภัณฑแของคูแขงในตลาด ทีส่ําคัญที่สุดคือ ผลิตภัณฑแตองมีคุณภาพสูง และภาพลักษณแด ี
 

7.12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 ปใจจุบันสภาพตลาดมีการแขงขันสูงและความกาวหนาของเทคโนโลยีเป็นไป    

อยางรวดเร็วทําใหมผีลิตภัณฑแใหมในตลาดจํานวนมาก สงผลใหวงจรชีวิตของผลิตภัณฑแสั้นลง   
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ผลติภัณฑแใหมที่จะอยูรอดไดในตลาด จงึตองเป็นผลิตภัณฑแที่มี "ความใหม" ที่แตกตางและเป็น

สาระสําคัญของผลิตภัณฑแที่สอดคลองตรงกับลักษณะความตองการของผูบริโภค  
 

                ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑแใดๆ ของกิจการ อาจเป็นผลิตภัณฑแที่มี   

แนวคิดใหม หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอยางในผลิตภัณฑแที่มีอยูแลวหรืออาจจะเป็น

ผลติภัณฑแเดิมที่นําเสนอในตลาดใหม 
 

แนวคดิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ผลิตภัณฑแใหมเป็นการเสนอผลิตภัณฑแใหมๆ ที่ยังไมมีจําหนายในทองตลาด หรือ 

ปรับปรุงผลิตภัณฑแเดิมใหมคีุณสมบัติดขีึน้ม ี3 ลักษณะ ดังนี้ 

 (1) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovation Product) เป็นผลิตภัณฑแที่ริเริ่มมีเป็นครั้ง

แรก ไมเคยมีในทองตลาดมากอน 

 (2) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุง (Modified  Product) ปรับปรุงผลิตภัณฑแเดิมใหมีคุณสมบัติ

ดีขึ้น คุณภาพสูงขึน้ 

 (3) ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ (Me-Too Product) เลียนแบบผลิตภัณฑแที่มอียูแลวในตลาด 
 

การสร้างความคดิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 กิจการจะตองมีวัตถุประสงคแชัดเจนในการนําเสนอผลิตภัณฑแใหมวาตองการอะไร   

เชน ตองการเป็นผูนําดานเทคโนโลยี ตองการรักษาความเป็นผูนําในตลาด ตองการใชกําลัง

การผลิตสวนที่เหลอืใหเต็มที่ ตองการขยายตลาด หรอือาจตองการขยายผลิตภัณฑแใหครบถวน  

เป็นตน  ทั้งนี้ วัตถุประสงคแที่ตางกันจะนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมที่แตกตางกัน หรือ

กลุมเปูาหมายของผลติภัณฑแใหมทีต่างไปจากเดิมและกลยุทธแการตลาดของผลิตภัณฑแใหมก็จะ

แตกตางกันดวย แนวคิดใหมๆ ของผลิตภัณฑแอาจมาจากแหลงแนวคิดตางๆ กัน เชน จากรายงาน

ของพนักงานขาย จากผลิตภัณฑแของคูแขงขัน จากการหาชองวางของตลาดปใจจุบันจากพอคา   

คนกลาง จากการระดมแนวคิดของหัวหนาแผนกตางๆ ในกิจการ เป็นตน แนวคิดสวนใหญที่ได  

มักมาจากปใญหา ขอเสนอแนะคําติชมในผลิตภัณฑแของผูบริโภค  กิจการควรจะหาแนวคิดหลายๆ 

แนวคิดจากแหลงตางๆ กัน เพื่อนํามากลั่นกรองเลือกเฉพาะแนวคิดที่เหมาะสมสําหรับกิจการ 

การพัฒนาแนวคดิผลิตภัณฑ์  ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

(1)  การพัฒนาแนวความคิด เป็นการสรางความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑแใหมแก

ผูบริโภค ตัวอยางเชน ผลติภัณฑแขนมขบเคี้ยว ควรพิจารณาตั้งคําถามเกี่ยวกับ 

    ผูบริโภคผลิตภัณฑแเป็นใคร (เด็ก วัยรุน หนุมสาว ผูใหญ ผูชรา) 

   คุณคาของผลติภัณฑแมอีะไรบาง (กลิ่น รส บํารุงอะไร สด สะอาด) 
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   โอกาสในการใชผลิตภัณฑแ (เชา กลางวัน บาย เย็น กลางคนื) 

           คําถามเหลานีจ้ะชวยกําหนดแนวทางพัฒนาผลติภัณฑแไดดยีิ่งขึ้น 

(2)  การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ เป็นการกําหนดวาจะใหผลิตภัณฑแของเรา

อยูในระดับใดในความรูสึกของผูบริโภค เชน รถยนตแมายบัค ปอรแเช สําหรับผูมีรายไดสูง        

รถเบนซแ สําหรับผูมีรายไดปานกลางคอนขางสูง รถยนตแโตโยตา สําหรับผูมีรายไดปานกลาง

เป็นตน กิจการตองเลือกวาอะไรเป็นจุดเดนที่สุดของผลิตภัณฑแเพื่อจะนํามากําหนดตําแหนง

ผลติภัณฑแเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค 

(3)  การทดสอบแนวความคิด เป็นการนําความคิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑแที่

พัฒนาแลวไปทดสอบกับผูบริโภคเพื่อดูปฏิกิริยาของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑแ แลวรวบรวมไป

ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หากทดสอบแลวผูบริโภคสวนใหญไมยอมรับก็ควรเลิกผลิต 
 

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ผลิตภัณฑแที่เป็นแนวคิดใหมยังไมมีผูใดนําเสนอในตลาดมากอน เป็นผลิตภัณฑแที่มี

โอกาสสูงในตลาด  แตก็มีความเสี่ยงสูงตอความลมเหลวดวย  ถาพบวาผลิตภัณฑแดังกลาวมี

ลักษณะไมตรงกับความตองการของผูบริโภคดังนั้นเพื่อความมั่นใจวาผลิตภัณฑแใหมจะไดนับ

การยอมรับจากผูบริโภค และเพื่อลดความเลี่ยงจากการลมเหลวของผลิตภัณฑแใหม กิจการจึง

ควรพัฒนาผลิตภัณฑแใหมอยางเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) สรางแนวคิดเกี่ยวกับผลติภัณฑแใหม 

(2) การพัฒนากลยุทธแทางการตลาด 

(3) การวิเคราะหแสภาพธุรกิจ 

(4) การพัฒนาผลติภัณฑแ 

(5) การทดสอบตลาด 

(6) การแนะนําสินคาเขาสูตลาด 
 

7.13 ราคา (Price) 

 ราคา (Price) คอื มูลคาของการแลกเปลี่ยนสินคา หรือ บริการที่ผูซื้อเต็มใจจายให

เป็นคาสินคาหรือบริการ หรือถามองในดานผูขาย ราคา คือ มูลคาที่ผูขายกําหนดไวสําหรับ  

สิ่งที่ตนเสนอขาย  นอกจากน้ีราคายังหมายถึง มูลคาเงินที่บุคคลจายเพื่อการแลกเปลี่ยน

สินคาและบริการซึ่งสิ่งนัน้ตองมีมูลคาและอรรถประโยชนแกับเงินที่จายในการซื้อ 

มูลค่า (Value) หมายถึง การรับรูจากลูกคาจากการเปรียบเทียบระหวางคุณภาพ

ของสนิคาหรอืบริการกับราคาสินคานั้น โดยเป็นการวัดในเชิงปริมาณของมูลคาผลิตภัณฑแเพื่อ

จูงใจใหผลติภัณฑแเกิดการแลกเปลี่ยน  
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 อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑแที่มีประโยชนแและสามารถ

ตอบสนองความตองการของมนุษยแใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น นักการตลาดตองพยายาม

สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลติภัณฑแใหสูงขึน้ในสายตาของผูซือ้ 
  

วัตถุประสงค์ในการกําหนดราคา  

(1) เพื่อความอยูรอด  (Survival)   

(2) เพื่อทํากําไรสูงสุด  (Profit Maximization) 

(3) เพื่อใหไดสวนครองตลาดสูงสุด  (Market Share Maximization)   

(4) เพื่อเผชิญกับการแขงขัน (Meeting Competition) 
 

นโยบายการกําหนดราคา 

โดยทั่วไปกิจการจะไมมีกําไรจนกวาจะมีรายไดคุมทุน ดังนั้นกิจการสวนมากจึง

นิยมใชตนทุนในการพิจารณากําหนดราคาสินคา ซึ่งมีอยู 3 วิธีดวยกันดังนี้ 

(1) การกําหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากทุนผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ใชวิธีนี้

ปลอดภัยและงายตอการคํานวณ โดยคํานวณไดจาก 
 

  ราคาสนิคา = ตนทุนทางตรง + คาใชจายตางๆ + กําไร    
 

(2) การกําหนดราคาโดยใช้อัตราผลตอบแทนตามเป้าหมาย วิธีนี้คิดจาก

เปูาหมายของกําไรที่ตัง้ไว เชน ตองการผลตอบแทนจากการลงทุน 30 % ดังนั้นเนื่องจากลงทุน

ไป 10 ลานบาท กําไรจะตองได 3 ลานบาท แลวนํากําไรจํานวนนี้ไปคิดคํานวณในการตั้งราคา

สินคา การคิดราคาโดยใชอัตราผลตอบแทนตามเปูาหมายทําใหเกิดความยุงยากในกรณีที่

บริษัทมีสายผลิตภัณฑแกวางและมีการแขงขันในตลาดสูง เพราะเป็นการยากที่จะประมาณ

คาใชจายทางตรงและทางออมไดถูกตอง 

(3) การกําหนดราคาโดยใช้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  วิธีนี้จะเนนที่ปริมาณ      

การขาย สําหรับผลิตภัณฑแใหมในระยะแรกอาจจะขาดทุน เมื่อใชระยะเวลาหนึ่ งจะถึงจุดที่     

คุมทุน นั่นคือ จุดที่ตนทุนและรายไดเทากันพอดี การวิเคราะหแจุดคุมทุนจะพิจารณาจากทุนซึ่ง

แปรผันไปไดตามปริมาณการผลิตและแปรผันไปตามอุปสงคแ อุปทาน ของตลาดดวย 
 

                     จุดคุมทุน      =                ตนทุนคงที่ 

            ราคา-ตนทุนแปรผันตอหนวย 
 

ตัวอยางเชน  ตนทุนคงที่ตอปีของผูผลิตเสื้อยืดเทากับ 600,000 บาท ตนทุนผันแปร 

(คาใชจายโรงงาน วัตถุดิบ พลังงาน แรงงาน) เทากับ 80 บาทตอขวด ตั้งราคาขายไว ตัวละ 200 บาท 
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 จุดคุมทุน =   600,000 =    4,000  หนวย 

      200 – 50 
 

แสดงวาผูผลติจะตองขายเสื้อยดืใหได 4,000 ตัว จงึจะคุมทุน และจะมีกําไรเกิดขึ้น

เมื่อขายไดมากกวา 4,000 ตัวขึ้นไป เนื่องจากการขายได 4,000 ตัวราคาตัวละ 200 บาทจะมี

รายไดเทากับ 800,000 บาท หักคาใชจายผันแปร 200,000 บาท (4,000 ตัวๆ ละ 50 บาท) 

คงเหลือ 600,000 บาท เป็นตนทุนคงที่พอดี คือ คุมทุน ดังนั้นจะมีกําไรตองขายไดมากกวา 

4,000 ตัวขึน้ไป 
 

การกําหนดราคาเมื่อมีคู่แข่งขัน 

การแขงขันในดานราคาหมายถึง กลยุทธแในการขายสินคาต่ํากวาราคาตลาด การตั้งราคาต่ํา เป็น

วิธีการดึงดูดลูกคาไดเป็นอยางดี และทําใหประหยัดคาใชจายทางการตลาดลงได แตจะใชไดใน

กรณีที่ลูกคาถูกจํากัดในการเลือกสินคา และบริการพิเศษที่ใหแกลูกคาจะมีนอยมาก 

การแขงขันในเรื่องราคาสินคานอกเหนือไปจากคุณภาพและบริการนั้น การกําหนด

ราคาสินคาตองใหสัมพันธแกับคูแขงขัน ซึ่งทําไดหลายวิธีดังนี้ 

(1) กําหนดราคาใหเทากับราคาทั่วไป อาจตั้งราคาไมเทากับคูแขงขันทุกรายแต

อาจใหเทาคูแขงขันที่นากลัวที่สุด 

(2) กําหนดราคาใหสูงกวาคูแขงขัน  คนสวนมากคิดวาราคาเป็นเครื่องชี้คุณภาพ

สินคา ยิ่งราคาสูงยิ่งมีคุณภาพดี วิธีนี้จะไดผลดีเมื่อเป็นการยากที่จะตัดสินใจในดานคุณภาพ

ของสนิคาที่ซือ้ 

(3) กําหนดราคาต่ํากวาคูแขงขัน  วิธีนี้จะมีกําไรตอเมื่อตนทุนการผลิตต่ํากวาหรือ

ใชวิธีผลิตสินคาที่มีคุณภาพต่ํากวาสินคาในทองตลาด วิธีการอีกอยางหนึ่งคือตั้งราคาต่ําเพื่อ

ตองการเพิ่มปริมาณการขาย ซึ่งทําใหประหยัดคาโฆษณาลงไดมาก 
 

การปฏิบัติในการกําหนดราคา 

 ในการกําหนดราคาสนิคานั้นผูประกอบการจะตองพิจารณาปใจจัยหลายๆ ประการ

ประกอบการตัดสินใจ มิใชคิดเพียงเอากําไรบวกเขากับตนทุนแลวติดราคาลงไปในสินคาเทานั้น 

ปใจจัยตางๆ ไดแก 

(1) สภาพภูมิศาสตรแ ควรกําหนดราคาในทองถิ่นตางๆ เทากันหรือแตกตางกัน 

ทองถิ่นที่อยูหางไกลควรกําหนดราคาสูงกวาทองถิ่นใกลเคียงหรือไม เพราะตองเพิ่มคาใชจาย

ในการขนสง 
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(2) ความคงที่ของราคา ควรกําหนดราคาคงที่ตลอดไป หรือเริ่มจากราคาสูงใน

ระยะหนึ่งแลวคอยลดราคาลง หรือตั้งราคาตามฤดูกาล เชน การทองเที่ยวในฤดูทองเที่ยว    

ตั้งราคาสงู แตในระยะที่ไมใชฤดูทองเที่ยวลดราคาลง เป็นตน 

(3) ราคาขายปลีก ผูผลิตควรเป็นผูกําหนดดวยหรือใหรานคาปลีกเป็นผูกําหนด

ราคาเอง การตั้งราคาขายปลีกควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยาดวย เชน ตั้งราคา 19 บาท แทนที่   

จะเป็น 20 บาท 

(4) ราคาที่เสนอใหแกผูแทนจําหนายกับที่เสนอใหแกผูคาปลีกควรเทากันหรือไม

หรอืใหผูแทนจําหนายเป็นผูตัง้ราคา 
 

7.14 ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ (Distribution Channel) 

 การจัดจําหน่าย (Distribution) หมายถึง  กระบวนการดําเนินการใหสินคาไปถึงมือ

ผูบริโภค ซึ่งรวมถึงชองทางการจําหนายและสถานที่จําหนายดวย 

 ช่องทางการจําหน่าย (Distribution Channel) หรือชองทางการตลาด หมายถึง 

กลุมของบุคคลหรือองคแการธุรกิจที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการเคลื่อนยายกรรมสิทธิ์ใน 

ตัวสินคาหรอืบริการ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย หรอืผูใชทางอุตสาหกรรม  

 หน้าที่ของช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel Functions) 

(1) จัดเก็บและรวบรวมขอมูลทางการตลาด (Information) 

(2) ชวยผูผลติในการสงเสริมการตลาดไปยังผูบริโภคเปูาหมาย (Promotion) 

(3) ติดตอสื่อสารกับผูผลติและผูบริโภคเปูาหมาย (Contact) 

(4) จับคูระหวางสนิคาหรอืบริการกับความตองการของผูบริโภค (Matching) 

(5) เจรจาตอรองในเรื่องราคาสนิคาและขอเสนอตางๆ (Negotiation) 

(6) การจัดหาและใชเงนิทุน (Financing) 

(7) รับภาระความเสี่ยง เชน สินคาเสื่อมสภาพ เสียหาย หรอืลาสมัย (Risk taking) เป็นตน 

 ประเภทของช่องทางการจัดจําหน่าย (Types of Marketing Channel)  

 การแบงประเทภของชองทางการจัดจําหนายอาจแบงได 2 แนวทางคอื 

1. แบ่งตามระดับของคนกลางท่ีเกี่ยวข้อง แบงไดเป็นดังนี้  

1.1 ชองทางการจัดจําหนายทางตรง (Direct Channel) หมายถึง ชองทางการจัด

จําหนายตรงจากผูผลติไปยังผูซือ้โดยไมผานคนกลาง เหมาะสําหรับการจําหนายผลิตภัณฑแที่เนา

เสียงาย ผลิตภัณฑแที่มีความซับซอนในการติดตั้งหรือบริการพิเศษ ผลิตภัณฑแที่ผูผลิตตองการ

ควบคุม การกระจายผลิตภัณฑแดวยตนเองปูองกันปใญหาการตัดราคาระหวางคนกลาง และธุรกิจ

บริการ  
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1.2 ชองทางการจัดจําหนายทางออม (Indirect Channel) หมายถึงชองทางการจัดจําหนาย

ที่ผูผลิตจัดจําหนายผลิตภัณฑแผานคนกลาง ในการกระจายผลิตภัณฑแไปสูผูบริโภคซึ่งเหมาะกับ      

การจัดจําหนายผลิตภัณฑแอุปโภคบริโภคทั่วไป ที่ตองการกระจายผลิตภัณฑแอยางกวางขวาง 

ผลิตภัณฑแที่ไมมีความซับซอนในตัวผลิตภัณฑแมากนัก ผลิตภัณฑแของผูผลิตที่ฐานะการเงิ น    

ไมมั่นคง ตองการการสนับสนุนจากคนกลางในดานตางๆ เชนการสงสินคา การสนับสนุน    

การสงเสริมทางการตลาด เป็นตน 
 

2. แบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ แบงไดเป็นดังนี้  

 2.1 ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์บรโิภค  (Consumer Product Channel) 

 คือ ระบบชองทางการจัดจําหนายสําหรับผลิตภัณฑแที่จําหนายไปยังผูบริโภค     

คนสุดทาย (Ultimate Consumer) ซึ่งมีชองทางหลัก  ๆ3 ชองทางไดแก 

(1) ช่องทางการจัดจําหน่ายทางตรง  เป็นการจําหนายผลิตภัณฑแจากผูผลิตถึง 

ผูซือ้โดยไมผานคนกลาง เป็นที่นิยมสําหรับผูผลติรายยอย เชน รานหรอืแผงขายอาหาร เป็นตน 

(2) ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade Channel) เป็นชองทาง 

การจัดจําหนายผลิตภัณฑแผูบริโภคที่ใชอยูตั้งแตอดีตจนปีจจุบัน โดยผานคนกลางในระบบเกา       

ซึ่งไดแก พอคาสง (Wholesalers) พอคาปลีก (Retailers) หรือที่มักเรียกกันในภาษาจีนวา ยี่ปใ๊วและ

ซาปใ๊ว ซึ่งปใจจุบันยังเป็นชองทางการจัดจําหนายหลักในสวนภูมภิาค 

(3) ช่องทางการจัดจําหน่ายในระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Channel) 

ในชองทางนี้ผูผลิตจะกระจายสินคาตรงไปยังผูคาปลีกรายใหญโดยตรง หรือมีการจัดตั้งศูนยแ

กระจายสินคาของตนตามจุดตางๆ ที่ทําหนาที่รับสินคาจากผูผลิตเพื่อจัดกระจายไปตามสาขา

ตางๆ เป็นชองทางการจัดจําหนายที่มีอิทธิพลตอระบบการจัดจําหนายในประเทศในปใจจุบัน

โดยเฉพาะในเมอืงใหญๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7.3 แสดงชองทางการจดัจําหนายสําหรับผลิตภัณฑแผูบริโภค 

ที่มา: วทิวัส  รุงเรืองผล (2556, น. 191) 

ร้านค้าส่ง/ยี่ป๊ัว 

ร้านค้าส่งรายย่อย/ซาป๊ัว 

ร้านค้าปลีก/โชวห่วยนื้ท้องถ่ิน 

 

 

 

 
 

ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบด้ังเดิม 

ผู้บริโภคคนสุดท้าย 

ผู้ผลิตสินค้า (Supplier) 

ศูนย์ค้าส่ง

สมัยใหม่ 

(Wholesaler) 

คลังสินค้า 

(Distribution 

Center) 

ห้างสรรพสินค้า 

ซูเปอร์มาเกต็ 

ซูเปอร์เซ็นเตอร ์

ร้านสะดวกซื้อ 

 
 
 
 

ช่องทางการจัดจําหน่ายในระบบการค้าสมัยใหม่ 

 

ช่องทางการจัดจําหน่ายตรง 
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 2.2  ช่องทางการจัดจําหน่ายสําหรับผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ 

 คือ ระบบชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑแที่ถูกนําไปใชเพื่อธุรกิจ หรือ

อุตสาหกรรม ซึ่งมีชองทางหลักๆ ที่นยิมใชดังนี้ 

(1) ชองทางการจัดจําหนายแบบตรง เหมาะสําหรับผลิตภัณฑแเพื่อธุรกิจที่มีลูกคา

นอยรายแตมีมูลคาการสั่งซื้อสูง และผลิตภัณฑแที่ตองอาศัยเทคนิคและการใหบริการหลัง    

การขาย เชน เครื่องจักร คอมพิวเตอรแขนาดใหญ วัตถุดิบหลักในโรงงาน เป็นตน 

(2) ชองทางการจัดจําหนายผานตัวแทนหรอืผูคาสงทางธุรกิจ เป็นการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑแโดยผานคนกลางเพียงรายเดียว เชนผูผลิตรถและเครื่องยนตแทางการเกษตรอยาง

สยามคูโบตา จะแตงตั้งตัวแทนจําหนายในภาคหรือจังหวัดตางๆ เพื่อชวยเป็นคนกลางกระจาย

ผลติภัณฑแ เป็นตน 

(3) ชองทางการจัดจําหนายแบบผานคนกลางและคนกลางรายยอย เป็นการเพิ่ม

ระดับคนกลางในชองทางการจัดจําหนายใหมากขึ้น เหมาะกับผลิตภัณฑแที่มีขนาดเล็ก ราคาตอ

หนวยไมสูง มีผูใชในทางธุรกิจกระจายอยูทั่วไป การผานคนกลางหลายระดับจะชวยทําให    

การกระจายผลิตภัณฑแสูตลาดทําไดกวางขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.4 แสดงชองทางการจัดจําหนายสําหรับผลิตภัณฑแธุรกิจ 

ที่มา: วทิวัส รุงเรืองผล. (น. 192) 
 

 2.3  ช่องทางการจัดจําหน่ายสําหรับบริการ (Service Channel)  

เนื่องจากการบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมสามารถจับตองได การใหบริการ     

สวนใหญผูซื้อและผูใหบริการตองมาพบกัน ชองทางการจัดจําหนายของการใหบริการจึง

จําเป็นตองเป็นการจัดจําหนายแบบทางตรงเป็นหลัก โดยมีบางกิจการที่อาจจะขยายชองทางการ

จัดจําหนายผานตัวแทนได เชน การจําหนายตั๋วเครื่องบินโดยสาร ผานบริษัททัวรแ การจําหนาย

กรมธรรมแประกันภัย ผานตัวแทน เป็นตน 

 

1. ช่องทางจําหน่ายตรง 2. ช่องทางการจําหน่ายผ่านตัวแทน

หรือผู้ค้าส่งทางธุรกิจ 

 

3. ช่องทางการจําหน่ายผ่านคนกลาง

และคนกลางย่อย 

 
           ผู้ผลิตทางธุรกิจ                                          ผู้ผลิตทางธุรกิจ                                      ผู้ผลิตทางธุรกิจ 

 

 

             ผู้ใชท้างธุรกิจ                                   ผูใ้ชท้างธุรกิจ                                                 ผู้ใชท้างธุรกิจ 

 

 

ตัวแทนหรือผู้ค้าส่งทางธุรกิจ 

 

ตัวแทนหรือผู้ค้าส่งทางธุรกิจ 

 

ตัวแทนช่วงหรือผู้ค้าส่งรายย่อย 
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ภาพที่ 7.5 แสดงชองทางการจัดจําหนายสําหรับบริการ 

ทีม่า: วทิวัส รุงเรืองผล. (น. 193) 
 

 กลยุทธ์ในการจัดจําหน่ายสินค้ามีหลายช่องทาง มดีังน้ี 

(1) การฝากขาย  สามารถฝากขายไดในสถานที่ตอไปนี้ 

 รานคาทั่วไป  อาจเสี่ยงตอการเก็บเงนิบาง และตองนําไปฝากขายดวยตัวเอง 

 รานสะดวกซือ้ เชน เซเวนอีเลฟเวน ตองเสียคาธรรมเนียมตางๆ เป็นตน 

 หางสรรพสินคา เชน โลตัส คารแฟูรแ เป็นตน ตองมีสินคาจํานวนมาก และ

ตองเสียคาธรรมเนียมตางๆ มากแตก็มีโอกาสขายไดมากเชนเดียวกัน 

(2) มอบให้ตัวแทนจัดจําหน่าย เมื่อตองการใหสินคากระจายไปทั่วประเทศอยาง

รวดเร็วหรือไมตองการจําหนายเอง เพราะทุนไมเพียงพอ 

(3) ขายสินค้าเอง  ตองแนใจวามีหนารานที่ดี เชน เปิดรานในศูนยแการคา หรือใน

หางสรรพสินคา หรอื จัดอีเวนทแ (Event) ออกบู฿ธ (Booth)  ขายในงานแสดงสนิคาตางๆ  

(4) ขายตรงหรอืไดเร็คเซลล์ ตองใชพนักงานขายจํานวนมากเสนอขายสินคาถึงที่

อยูของลูกคา ไมมีวางขายหนาราน ไมมีการโฆษณา เชน แอมเวยแ กิฟเฟอรีน เป็นตน สินคา

ตองมีคุณภาพดี มีระบบการขายที่จูงใจพนักงานขาย 

 (5) ขายทางไปรษณยี์และสื่อสาธารณะ สงแคตตาล็อกไปใหลูกคาหรือ โฆษณา

ทางโทรทัศนแ วิทยุ หนังสอืพิมพแ แลวรอรับคําสั่งซือ้ ชองทางนี้อาจไดผลนอย 

 (6) ขายทางอินเตอร์เน็ต สามารถเสนอขายไดตลอด 24 ช่ัวโมง และขายไดทั่วโลก

โดยไมตองมีหนาราน  โดยศึกษาเรื่องอีคอมเมิรแซใหเขาใจอยางถองแท ปใจจุบันชองทางนี้           

มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
  

 การค้าส่ง (Wholesaling) 

 การคาสง (Wholesaling) คอืกิจกรรมทั้งมวลที่ผูสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตเป็นปริมาณ

มากๆ เพื่อสงตอใหผูคารายยอยนําไปขายใหแกผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง ผูคาสงจะเป็นตัวกลาง

ระหวางผูผลิตกับผูคาปลีก 
 

ตัวแทน 

ผู้ให้บริการ 

ผูซ้ื้อ 
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 ผู้ค้าส่งมีบทบาทในการทําประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตหลายประการ ดังน้ี 

(1) ผูคาสงชวยใหผูผลิตสามารถผลิตสินคาจํานวนมากดวยตนทุนต่ํา เพราะสั่งซื้อ

ครั้งละมากๆ  

(2) ผูคาสงชวยประหยัดคาใชจายในการจําหนายสินคา เพราะมีพื้นที่จําหนาย

กวางขวาง 

(3) คาสงทําหนาที่ทางการตลาดแทนผูผลิต เพราะรูความเคลื่อนไหวของตลาดดีกวา 

(4) ผูคาสงชวยแบงเบาภาระของผูผลิตในการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ผูคาสงจะมี

คลังสินคาเพื่อเก็บสินคาหลายๆ ชนิดพรอมที่จะสงตอไปยังผูคาปลีก 
 

ผู้ค้าส่งมีบทบาทในการทําประโยชน์ให้แก่ผู้ค้าปลีกหลายประการ ดังน้ี 

(1) จัดหาสินคาหลายๆ ประเภทบริการแกผูคาปลีกแทนที่จะไปติดตอกับผูผลิต

โดยตรง 

(2) ผูคาปลีกไมจําเป็นตองเก็บสินคาไวจํานวนมากๆ เพราะเมื่อตองการก็สั่ง    

ผูคาสงใหนําสินคามาสงใหไดทันที 

(3) ใหสินเช่ือแกผูคาปลีกในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

(4) ใหคําแนะนําแกผูคาปลีกและชวยจัดหาแหลงขอมูลตางๆ ให เชน ใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับการแสดงสินคาหรอืการสงเสริมการขาย เป็นตน 
 

ลักษณะสําคัญของการดําเนินการค้าส่ง 

(1) การตลาด ผูคาสงจะตองศึกษาถึงความตองการและความเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดตลอดเวลาเพื่อใหขอมูลแกผูผลิต ทําใหผูผลิตสามารถผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการ

ของตลาดอยางแทจรงิ 

(2) เงินทุน  กิจการคาสงจําเป็นตองใชเงินทุนคอนขางมาก เพราะตองมีสินคาเก็บ

สํารองไวพรอมที่จะสงใหแกผูคาปลีกไดทันความตองการ การใหเครดิตแกผูคาปลีกทําให

จําเป็นตองใชเงนิทุนหมุนเวียนจํานวนมากเชนกัน 

(3) การจัดการ  ผูคาสงจําเป็นตองติดตอผูผลิตมากราย สินคาบางประเภทตอง

ติดตอผูคารายยอยจํานวนมาก ดังนัน้การดําเนินงานยอมมคีวามยุงยากสลับซับซอน ผูคาสงจึง

ตองใหความสําคัญตอการบริหารและการจัดการเป็นอยางมาก 

(4) ขนาดและขอบขายของการบริการ กิจการคาสงมีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุม

เนื้อที่ในอําเภอ จังหวัด ภาค หรอืแมแตทั่วประเทศ ซึ่งทําใหการจัดการซับซอนยิ่งขึ้น 
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 ตัวแทนจําหน่าย 

 ตัวแทนจําหนายมีลักษณะคลายรานคาสง แตตางกันที่ตัวแทนจําหนายจะไดรับ

สิทธิในการจําหนายในอาณาเขตที่ตกลงกัน และไดรับสิทธิสงผลิตภัณฑแแตเพียงผูเดียวในทองที่

นั้นๆ ดังนัน้ตัวแทนจําหนายจึงมีสทิธิกวารานคาสง 
 

 บทบาทของตัวแทนจําหน่ายต่อผู้ผลิต 

 ชวยผูผลติวางแผนในการผลิตไดดีเพราะใกลชิดตลาดกวา 

 ตัวแทนจําหนายใชหนวยงานขายของตนชวยผูผลติที่ไมมีหนวยงานขาย 

 ผูผลติติดตอกับตัวแทนจําหนายนอยรายทําใหลดภาระลงไดมากแทนที่จะ

ติดตอกับรานคาปลีกจํานวนมาก 

 ตัวแทนจําหนายที่มชืี่อเสียงดใีนตลาดชวยใหผูผลติมภีาพลักษณแที่ดีตามไป

ดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลติรายใหม 

               ตัวแทนจําหนายแบงตามสิทธิประโยชนแได 3 ประเภท  ดังนี้ 

 (1)  ตัวแทนจําหนายแตผูเดียว (Sole Agent) ไดรับสิทธิ์จําหนายสินคาแตเพียงผูเดียว

ในพืน้ที่หรอืสวนใดสวนหนึ่งของประเทศ ตัวแทนจําหนายจะตองทําหนาที่สงเสริมการขายดวย 

 (2)  แฟรนไชสแ (Franchise) การใหลิขสิทธิ์การผลิตสินคาแกบริษัทอื่นใหบริษัท

เหลานั้นตั้งโรงงานผลิตและหนวยงานทางการตลาดภายใตการแนะนําและเครื่องหมายการคา

ของบริษัทผูใหลิขสิทธิ์ โดยบริษัทแมจะสงวัตถุดิบที่จําเป็นและเทคโนโลยีในการผลิตใหโดยมี

เงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับคุณภาพสินคาและการโฆษณา ระบบนี้ใชไดกับการผลิตสินคาและ

บริการทั่วไป เชน น้ําอัดลม โรงแรม อาหาร เป็นตน ทําใหขยายตัวไดรวดเร็ว   

 (3)  สต฿อกคิสตแ (Stockiest) เป็นบริษัทที่ทําหนาที่เก็บสินคาและสงสินคาตามใบสั่ง

สินคา คือ ขายอยางเดียวโดยไมทําการสงเสริมการขายและการโฆษณาแตประการใด จึงได   

คาคอมมิชช่ันนอยกวาตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว 

               การแยกประเภทของตัวแทนตามลักษณะการดําเนินการ อาจแยกไดดังนี้ 

 นายหน้า  เป็นตัวแทนของกลุมผูซื้อหรือผูขายและทําหนาที่ตอรองราคาสินคากับ

ผูขายหรือผูซือ้นายหนามีอํานาจการตอรองจํากัด 

 ตัวแทนการขายหรือตัวแทนจําหน่ายรับภาระการขายจากบริษัทผูผลิต          

มีอํานาจในการตอรองราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย บางครั้งตัวแทนการขายเป็นผูให        

ความชวยเหลือแกบริษัทผูผลติหรอืผูซือ้สินคาดวย 

 ตัวแทนผู้ผลิต  รับจําหนายสินคาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะสินคาที่ไมมีคูแขง 

มีอํานาจในการตอรองราคาและเงื่อนไขการขายอยางจํากัด    
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 การค้าปลีก (Retailing)   

 การคาปลีก (Retailing)  มีความสําคัญยิ่งในระบบเศรษฐกิจของทุกสังคม  เพราะเป็น

ดานสุดทายที่จะนําสินคาไปสูผูบริโภคโดยตรง รานคาปลีกมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของ

สังคมเป็นอยางมากเพราะเป็นแหลงนําสินคาและบริการมาสนองความตองการของประชาชน 

 ลักษณะสําคัญของการค้าปลีก 

(1) ตองศกึษารสนิยมและความตองการของตลาดตลอดเวลาเพื่อจะไดจัดหาสินคามา

จําหนายไดตรงกับความตองการ 

(2) การบริการของผูคาปลีกตองสะดวกรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจของลูกคา มีสินคาไว

บริการทุกชนิด 

(3) การโฆษณาประชาสัมพันธแจะตองกระทําอยางกวางขวางใหเป็นที่รูจักของลูกคา 

(4) การเงนิ การคาปลีกไมจําเป็นตองลงทุนสูงนัก แตก็ตองมีทุนหมุนเวียนพอสมควร 

(5) การจัดการ รานคาปลีกขนาดเล็กการจัดการไมยุงยากซับซอน ไมจําเป็นตองมี

ความรูดานการบริหารก็ได 
 

 รูปแบบของการค้าปลีก 

 รูปแบบของการคาปลีกกระทําไดหลายแบบ การตั้งเป็นรานคาเล็กๆ มีสินคา      

หลายชนิดไวบริการลูกคาจะพบเห็นทั่วไปในชนบทและเมือง ตั้งอยูทั่วไปในทุกถนนและตามหมูบาน

การคาปลีกขนาดใหญ ไดแกหางสรรพสินคาตางๆ เชน โลตัส  บิ๊กซี  แมคโคร เป็นตน มีสินคาไว

บริการเกือบทุกชนิด พบเห็นไดตามเมืองใหญๆ รานสะดวกซื้อ เป็นรานขนาดเล็ก เปิดขายตลอด  

24 ช่ัวโมง เชน เซเวนอีเลฟเวน  แฟมมิลี่มารแท เป็นตน ผูคาปลีกที่ไมมีทุนรอนก็จะเริ่มกิจการโดย

การขายสินคาเล็กๆ นอยๆ ในรูปของแผงลอย การคาแบบแผงลอยอาจเคลื่อนยายไปขายในที่ตางๆ 

ไดตลอดเวลา ปใจจุบันมีการขายปลีกโดยใชเครื่องอัตโนมัติ การขายปลีกทางไปรษณียแ การขาย

ปลีกทางโทรศัพทแและโทรทัศนแ และ การขายทางอินเตอรแเน็ต (E-commerce) อีกดวย 
 

7.15  การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นองคแประกอบหนึ่งที่สําคัญของสวนประสม

การตลาด (Marketing Mix) ธุรกิจทั้งหลายสามารถนําการสงเสริมการตลาดมาจัดทํากลยุทธแ

การตลาดใชกับธุรกิจของตนเองใหเกิดความโดดเดนและสามารถแขงขันไดในตลาดในระยะสั้น 

และการสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจไดในระยะยาว นิยมเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา การสื่อสาร

การตลาด (Marketing Communication) มีวัตถุประสงคแหลักดังตอไปนี้ 

 - ใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนแของสินคา 

 - ชักชวนใหผูบริโภคทดลองใชสนิคา และ 
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 - ใหผูบริโภคจดจําประโยชนแของสินคาที่ใชได 

               เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแของการสงเสริมการตลาด ธุรกิจจําเป็นที่จะตองจัดใหมี 

สวนประสมของการสงเสริมการตลาด (Promotional Mix) ใหสอดคลองกันกับปใจจัยแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจ 
 

 ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotional Mix) ประกอบดวยโฆษณา 

ประชาสัมพันธแ  การตลาดทางตรง สปอนเซอรแ นิทรรศการ การบรรจุภัณฑแ แสดงสินคา ณ         

จุดขาย การสงเสริมการขาย และ การขายโดยบุคคล 
 

  องค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาด (Promotional Elements) ประกอบดวย

เครื่องมอื 5 ประการ ดังนี ้

(1) การโฆษณา เป็นการติดตอสื่อสารระหวางผูขายสินคากับผูซื้อสินคาโดยผาน

สื่อตางๆ ไดแก  สิ่งพิมพแ วิทยุ โทรทัศนแ ปูายโฆษณา โทรศัพทแมือถือ ฯลฯ ทั้งนี้ เจาของสินคา

หรอืผูอุปถัมภแรายการตองเสียคาใชจายตางๆ ในการโฆษณาเอง 

 กลุมเปูาหมาย : มวลชน 

     คาใชจาย : จายเป็นคาพื้นที่ หรือจํานวนครั้งในการโฆษณา และการผลิตสื่อที่

ใชในการโฆษณา 

     จุดแข็ง : สามารถเขาถึงคนไดจํานวนมาก 

     จุดออน : ตนทุนสูง เป็นการสื่อสารทางเดียว ยากที่จะรับขอมูลยอนกลับ 
 

(2) การขายโดยบุคคล เป็นการสื่อสารระหวางผูขายกับผูซือ้แบบ 2 ทาง  (Two Way 

Communication) มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางสรรคแความชอบสินคา ความเชื่อมั่นในสินคาและซือ้สินคา 

 กลุมเปูาหมาย : สวนบุคคล 

 คาใชจาย : จายคาตอบแทนใหกับพนักงานขายในลักษณะของเงินเดือน หรือ

คอมมิชช่ัน 

 จุดแข็ง : รับขอมูลยอนกลับทันที สามารถเลือกผูรับได สามารถใชขอมูลที่ซับซอนได 

 จุดออน : ตนทุนตอครั้งสูง ขอความในการสื่อสารมีความแตกตางขึ้นอยูกับ

พนักงานขาย 
 

 (3) การประชาสัมพันธ์ เป็นการสรางความสัมพันธแระหวางองคแการกับสาธารณชน 

หรือชุมชน การประชาสัมพันธแเป็นการสรางภาพพจนแขององคแการ (Corporate Image) ซึ่งเป็น

จุดมุงหมายระยะยาว 
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 กลุมเปูาหมาย : มวลชน 

 คาใชจาย : ไมเสียคาใชจายทางตรงแกสื่อตางๆ (แตอาจจะมีคาใชจายทางออมใน

การรักษาความสัมพันธแที่ดีไวกับสื่อตางๆ) 

 จุดแข็ง : เป็นแหลงขอมูลที่มคีวามนาเชื่อถือสูง 

 จุดออน : ยากที่จะประสานความรวมมอืจากสื่อตางๆ 
 

 (4) การส่งเสริมการขาย เป็นการกระตุนยอดขายภายในชวงเวลาสั้นๆ ถาทําบอยๆ 

จะทําใหเสียภาพพจนแของสินคาและบริษัทได  เป็นการลด แลก แจก แถม หรือ ชิงโชค ซึ่งมี

จุดมุงหมายระยะสั้นๆ 

 กลุมเปูาหมาย : มวลชน 

 คาใชจาย : มีคาใชจายที่หลากหลายรูปแบบที่แตกตางกันไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการ

สงเสริมการขายที่เลือกใช (สวนใหญคือกําไรตอหนวยที่ลดลงไป) 

 จุดแข็ง : มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะสั้น สําหรับสินคาที่มี

ความยืดหยุนสูง 

 จุดออน : นําไปสูสงครามการสงเสริมการตลาด ลอกเลียนแบบไดงาย เกิดความผิดพลาด    

ไดงาย 
 

 (5) การตลาดทางตรง ใชการติดตอสื่อสารถึงลูกคาโดยตรง เพื่อสรางการตอบสนอง

จากลูกคา เชน การสั่งซื้อสินคา การขอขอมูลเพิ่มเติม การเยี่ยมรานคา เป็นตน รูปแบบของการตลาด

ทางตรง รวมถึง การขายแบบเผชิญหนา ไปรษณียแ (Direct Mail)  แคตตาล็อก (Catalog) โทรศัพทแ 

โฆษณาใหลูกคาตอบสนองทันที โดยผานทีว ีวิทยุ หนังสือพิมพแ การตลาดออนไลนแ เป็นตน 

 กลุมเปูาหมาย : สวนบุคคล 

 คาใชจาย : สวนใหญเป็นคาใชจายที่ ใชในการติดตอสื่อสารผานทางจดหมาย 

โทรศัพทแ และอนิเทอรแเน็ต และการผลิตสื่อ 

 จุดแข็ง : เตรียมขอมูลไดรวดเร็ว อํานวยความสะดวกในการสรางความสัมพันธแกับลูกคา 

 จุดออน : การตอบสนองของลูกคาต่ํา คาใชจายในการจัดการฐานขอมูลสูง 
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ภาพที่ 7.6 แสดงสวนประสมการสงเสริมการตลาด 

ที่มา: แปลจาก Lecture Notes for Marketing 370. [ออนไลนแ] เขาถึง 1 สิงหาคม 2556, จาก http://www-

rohan.sdsu.edu/~renglish/370/notes/chapt18/ 
 

 จากคุณลักษณะเฉพาะของ องคแประกอบของการสงเสริมการตลาด (Promotional 

Elements) จะเห็นไดวา องคแประกอบแตละอยางจะมีจุดแข็งและจุดออนเป็นของตนเอง การที่

องคแการจะเลือกใชองคแประกอบอยางใดอยางหนึ่งจะไมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคแของ        

การสงเสริมการตลาดไดอยางครบถวน ดังนั้น จึงตองบูรณาการองคแประกอบตางๆ เขาดวยกัน   

ใหเกิดความสมดุลและมีประสิทธิภาพในการนํามาใช หรือที่นักการตลาดยุคใหมมักจะเรียกกันวา 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ Integrated Marketing Communication หรือ IMC และนิยม

นํามาใชเป็นกลยุทธแในการสงเสริมการตลาดกันอยูในปใจจุบันนี้ ทั้งนี้ในการสงเสริมการตลาด     

อาจใชทุกรูปแบบแตเนนแบบใดแบบหนึ่งมากกวาตามสภาพแวดลอมในขณะนั้น และปรับเปลี่ยนให

เหมาะสมตลอดเวลาเพื่อใหบรรลุเปูาหมายทางการตลาด 

 

บทสรุป 

ผลิตภัณฑแ หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ เกิดความตองการ

เพื่อนําไปบริโภค หรอื เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ ประกอบดวย สินคาและบริการ องคแประกอบของผลิตภัณฑแ

ไดแก (1) ประโยชนแหลัก (2) รูปลักษณแของผลิตภัณฑแ  (3) จุดเดนของผลิตภัณฑแ  (4) ประโยชนแพลอยได 

(5) ศักยภาพของผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแแบงออกไดเป็น สินคาอุปโภคบริโภคและสินคาอุตสาหกรรม  

ผลิตภัณฑแมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑแ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นพัฒนาผลิตภัณฑแ ขั้นแนะนํา ขั้นเจริญเติบโต      

องค์ประกอบของ 

การส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย ค่าใช้จ่าย 

 

จุดแข็ง

(Strengths) 

จุดอ่อน 

(Weakness) 

การขายโดยบุคคล 

(Personal Selling) 

สวนบุคคล 

(Customized) 

คาตอบแทนพนกังานขายในลกัษณะ

เงินเดือน หรือคาคอมมิชช่ัน 

รับขอมูลยอนกลับทนัท ี

สามารถเลือกผูรับได 

สามารถใชขอมูลที่ซับซอนได 

ตนทุนสูง ขอความมีความ

แตกตางขึ้นอยูกับพนักงานขาย 

การโฆษณา 

(Advertising) 

 

 

มวลชน 

(Mass) 

 

คาเชาพืน้ที่หรือจํานวนครั้งใน

การโฆษณาและการผลิตสื่อ 

สามารถเขาถึง 

คนจํานวนมาก 

ตนทุนสูง เป็นการสื่อสารทางเดียว 

ยากที่จะรับขอมูลยอนกลับ 

การประชาสัมพันธแ 

(Public Relations) 

มวลชน 

(Mass) 

 

ไมมีคาใชจายทางตรงแกสื่อตาง ๆ 

(แตอาจจะมีคาใชจายทางออมใน

การรกัษาความสัมพันธแทีด่ีไวกบัสื่อ) 

เป็นแหลงขอมูลที่มีความ

นาเช่ือถือสูง 

ยากที่จะประสานความ

รวมมือกับสื่อตาง ๆ 

การสงเสริมการขาย 

(Sales Promotion) 

มวลชน 

(Mass) 

 

มีคาใชจายหลากหลายรูปแบบ 

ขึ้นอยูกับการเลือกใช 

วธิีการสงเสริมการขาย 

 

มีประสิทธิภาพในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะ

สั้นสําหรับสินคาท่ีมีความยืดหยุน

สูง 

นําไปสูสงครามการสงเสรมิ

การตลาด ลอกเลียนแบบไดงาย  

เกดิความผดิพลาดไดงาย 

การตลาดทางตรง 

(Direct Marketing) 

สวนใหญเป็นคาใชจายในการตดิตอ

สื่อผานทางจดหมาย โทรศัพทแ 

อินเตอรแเน็ท และการผลิตสื่อ 

เตรียมขอมูลไดรวดเร็ว อํานวย

ความสะดวกในการสราง

ความสัมพันธแกับลูกคา 

การตอบสนองของลูกคาตํ่า 

คาใชจายในการจัดการ 

ฐานขอมูลสูง 

สวนบุคคล 

(Customized) 
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ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ และขั้นตกต่ํา  ในการนําเสนอผลิตภัณฑแสูตลาด ผูประกอบการจะตองตัดสินใจ

เกี่ยวกับคุณภาพ  ลักษณะ และการออกแบบผลิตภัณฑแ ในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

นอกจากนี้  การบรรจุภัณฑแยังมีความสําคัญตอผลิตภัณฑแเนื่องจากสามารถสรางประโยชนแ             

ใหกับทั้งผูผลิต ผูขายสินคาและผูซื้อ เชน  ขนสงสะดวก กันการเสื่อมสภาพ ปูองกันแตกหัก  

สรางภาพลักษณแที่ดี  

การพัฒนาผลิตภัณฑแใหมเป็นการเสนอผลิตภัณฑแใหมๆ ที่ยังไมมีจําหนายในทองตลาด 

หรือ ปรับปรุงผลิตภัณฑแเดิม หรือเลียนแบบผลิตภัณฑแที่มีอยูแลวในตลาด การพัฒนาแนวคิด

ผลิตภัณฑแใหม ประกอบดวย (1)  การพัฒนา (2) การกําหนดตําแหนง (3) การทดสอบแนวความคิด  

ราคาคือ มูลคาของการแลกเปลี่ยนสินคา หรอื บริการที่ผูซือ้เต็มใจจายใหเป็นคาสินคา

หรอืบริการ สวนมูลคา หมายถึง การรับรูจากลูกคาจากการเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของสินคา

หรือบริการกับราคาสินคานั้น โดยเป็นการวัดในเชิงปริมาณของมูลคาผลิตภัณฑแเพื่อจูงใจให

ผลิตภัณฑแเกิดการแลกเปลี่ยน วัตถุประสงคแในการกําหนดราคา คือ เพื่อความอยูรอด เพื่อทํากําไร

สูงสุด  เพื่อใหไดสวนครองตลาดสูงสุด  เพื่อเผชิญกับการแขงขัน  การใชนโยบายการกําหนดราคา

ทําไดโดย (1) การกําหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากทุนผลิตภัณฑแและบริการตางๆ (2) การกําหนดราคา

โดยใชอัตราผลตอบแทนตามเปูาหมาย (3)การกําหนดราคาโดยใชการวิเคราะหแจุดคุมทุน  

ชองทางการจําหนาย หมายถึง กลุมของบุคคลหรือองคแการธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการในการเคลื่อนยายกรรมสิทธิ์ในตัวผลิตภัณฑแหรือบริการ จากผูผลิตไปยังผูบริโภค     

คนสุดทาย หรอืผูใชทางธุรกิจ หนาที่ของชองทางการจัดจําหนาย (1) จัดเก็บและรวบรวมขอมูลทาง

การตลาด (2) ชวยผูผลิตในการสงเสริมการตลาดไปยังผูบริโภคเปูาหมาย (3) ติดตอสื่อสารกับ

ผูผลิตและผูบริโภคเปูาหมาย (4)จับคูระหวางสินคาหรือบริการกับความตองการของผูบริโภค                

(5) เจรจาตอรองในเรื่องราคาสินคาและขอเสนอตางๆ (6) การจัดหาและใชเงินทุน (7) รับภาระ  

ความเสี่ยง การแบงประเภทของชองทางการจัดจําหนาย แบงได 2 แนวทาง คือ การแบงตามระดับ

ของคนกลางที่เกี่ยวของ แบงเป็น 2 ประเภท คือ  (1) ชองทางการจัดจําหนายทางตรง หมายถึง    

ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑแจากผูผลิตไปยังผูซื้อโดยไมผานคนกลาง (2) ชองทางการตลาด

ทางออม หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑแจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจที่

ตองผานคนกลางหนึ่งราย หรอืมากกวาหนึ่งราย  สวนการแบงประเภทชองทางการจัดจําหนายตาม

ลักษณะผลิตภัณฑแ แบงไดเป็น 3 ประเภท คือ (1) ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑแผูบริโภคมี      

3 ชองทางคือ ชองทางการจัดจําหนายทางตรง ชองทางการจัดจําหนายแบบดั้งเดิม และ            

ชองทางการจัดจําหนายในระบบการคาสมัยใหม (2) ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑแธุรกิจ        

มี 3 ชองทางคือ ชองทางการจําหนายแบบตรง ชองทางการจําหนายผานตัวแทนหรือผู คาสง       

ทางธุรกิจ และชองทางการจัดจําหนายแบบผานคนกลางและคนกลางรายยอย (3) ชองทางการจัด
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จําหนายสําหรับริหาร  ทั้งนี้ กลยุทธแในการจัดจําหนายสินคามีหลายชองทาง ไดแก การฝากขาย  

การใชตัวแทนจัดจําหนาย  การขายสินคาเอง การขายตรง  การขายทางไปรษณียแและสื่อสาธารณะ 

และการขายทางอินเตอรแเน็ท 

 การสงเสริมการตลาด เป็นองคแประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของสวนประสม

การตลาด ธุรกิจทั้งหลายสามารถนํามาจัดทํากลยุทธแการตลาดใชกับธุรกิจของตนเองใหเกิด

ความโดดเดนและสามารถแขงขันไดในตลาดในระยะสั้น มีวัตถุประสงคแหลัก  คือ ใหขอมูล

เกี่ยวกับประโยชนแของสินคา ชักชวนใหผูบริโภคทดลองใชสินคา และ ใหผูบริโภคจดจํา

ประโยชนแของสินคาที่ใชได องคแประกอบของการสงเสริมการตลาด คือ การโฆษณา การขาย

โดยบุคคล การประชาสัมพันธแ การสงเสริมการขายและการตลาดทางตรง 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 7 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท 

1. ใหอธิบายความหมายของผลติภัณฑแและองคแประกอบของผลติภัณฑแ 

2. วงจรชีวติผลิตภัณฑแคืออะไร มีกี่ขัน้ตอน อะไรบาง 

3. การนําเสนอผลิตภัณฑแเขาสูตลาดผูประกอบการตองตัดสินใจในเรื่องใดบาง อธิบาย 

4. ใหอธิบายการพัฒนาผลติภัณฑแใหมวาคืออะไร และการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑแใหมมี

อะไรบาง 

5. ใหบอกความหมายของราคา มูลคา และอรรถประโยชนแ 

6. วัตถุประสงคแของการกําหนดราคาคอือะไร 

7. การใชนโยบายการกําหนดราคามีกี่แบบ อะไรบาง 

8. หนาที่ของชองทางการจัดจําหนายมีอะไรบาง 

9. ใหอธิบายถึงชองทางการจัดจําหนายสําหรับผลิตภัณฑแผูบริโภค 

10.  ใหบอกขอแตกตางของการคาสงและการคาปลีก 

11. ใหอธิบายถึงองคแประกอบของการสงเสริมการตลาดและแสดงตารางการเปรียบเทียบ

องคแประกอบการสงเสริมการตลาดใหเขาใจ  

 

ส่วนที่ 2   กรณศึีกษา 
 

ตั้งราคาเพื่อเอาชนะ 
 

 กอนที่จะซื้อสินคาหรือบริการลูกคาสวนใหญก็จะตองถามถึงราคากอนที่จะตัดสินใจ 

แนนอนอยูแลววาราคามีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจของลูกคาและยังสงผลถึงพฤติกรรม   

การซือ้สินคาหรอืบริการนั้นๆ อีกดวย 

 สินคาที่รูปรางหนาตาเหมือนกันแตอยูในสถานที่หรือสิ่งแวดลอมตางกันก็ยอมสงผลให

ราคาของสินคานั้นแตกตางกันไปดวยเชน น้ําสมคั้นถาซื้อดื่มในรานอาหารทั่วไปราคาแกวละ 15 บาท 

แตถาไปที่ภัตตาคารน้ําสมคั้นแกวเดียวกันนี้ถูกจับมาแตงตัวใหมใหดูดีขึ้นดวยแกวบางใสสวยงาม  

มีสมแผนบางๆติดตรงขอบแกว มีหลอดดูดอยางดีสีสดใสก็อาจจะมีราคาแกวละ 45 – 50 บาท หรือ

อาจจะมากกวานั้นก็เป็นได ซึ่งสูงกวาทั่วไปประมาณ 3-4 เทา ทําไมจึงเป็นเชนนั้น ทั้งๆที่ตนทุนก็ไม

แตกตางกันเทาไร ใชสมในปริมาณเทากันกระบวนการคั้น ก็เหมือนกัน คําตอบก็คือลูกคายอม

จายเงินที่แพงกวาเพราะลูกคามีราคาในใจที่กําหนดไวอยูแลวสําหรับการมารับประทานอาหารใน

ระดับภัตตาคารที่มีการตกแตงสถานที่อยางสวยงามและมีการบริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งสิ่งแวดลอม

เหลานีก้็มีผลทําใหสามารถตั้งราคาสินคาหรอืบริการไดสูง ดังนั้นราคาของสินคาไมไดมีบทบาทเป็น
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เพียงตัวเลขที่แสดงถึงการเสนอขายสินคาหรือบริการใหกับลูกคาและก็ไมไดมีบทบาทเป็นเพียง    

ตัวเงินเทานั้นแตราคายังเป็นสิ่งที่บงบอกความหมายในมิติที่กวางกวานั้น โดย “ราคา”เป็นสิ่งที่

สามารถสื่อถึงคุณคา ภาพลักษณแและรสนิยมของผูซือ้อีกดวย 

      การตั้งราคาใหเหมาะสมหรือมีเหตุผลนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากการตั้งราคานั้น

จะตองผสมผสานทั้งในดานของศาสตรแ (ตนทุน กําไร ราคาตลาดหรือจุดคุมทุน ฯลฯ) และศิลป

(ความรูสกึของผูซือ้ ความคุมคา อารมณแ ฯลฯ) กลาวคือราคาที่สูงเกินไปจะทําใหอุปสงคแ(demand) 

หรือความตองการของสินคาลดต่ําลงลูกคาจะซื้อสินคานอยลง ถาระดับราคาเพิ่มขึ้นทําใหเกิด

ชองวางใหกับคูแขงสามารถเขามาแยงชิงสวนแบงตลาดไปได  

      สวนการตั้ งราคาที่ต่ําเกินไปนั้นแมจะกอใหเกิดยอดขายที่ เพิ่มขึ้นแตก็ทําให            

สวนตางกําไรของการขายแตละครั้งลดลง ถาเป็นเชนนั้นแลวราคาใดคือราคาที่ “สูงเกินไป”        

“ต่ําเกินไป” หรือ “ราคาที่เหมาะสม” กันแน ซึ่งคําตอบก็จะตองขึ้นอยูกับแรงจูงใจของบุคคลที่ทํา

หนาที่กําหนดราคาหรอืจุดประสงคแทางการตลาดและการยอมรับของตลาดเป็นสําคัญโดยสวนใหญ

แลววัตถุประสงคแทั่วๆไป คือ เพื่อสรางผลกําไรสูงสุด เปูาหมายระยะยาวหรือระยะสั้นก็ไดโดยไม

จําเป็นที่ตองหมายถึงการตั้งราคาผลิตภัณฑแไวในระดับสูงเสมอไป เพื่อสรางยอดขายสูงสุดจะ

สอดคลองกับกําลังการผลิตสูงสุดของธุรกิจ เชน ธุรกิจผลิตกระดาษสาสามารถผลิตได 3,000 แผน

ตอเดือนก็ตั้งไววายอดขายสูงสุดตอเดือนก็คือ 90,000 บาท (3,000 แผน * 30 บาทตอแผน) 

                  เพื่อปูองกันการเขามาในตลาดของคูแขงขัน บริษัทที่เป็นผูนําหรือเป็นเจาตลาดใน

อุตสาหกรรมนั้นๆ มักจะใชการตั้งราคาไวต่ําโดยยอมรับสวนตางของกําไรที่นอยเพื่อกีดกันไมได

คูแขงรายใหมสามารถเขามาในธุรกิจนี้ได เนื่องจากกําไรที่ไดไมคุมคาที่จะลงทุนและตองแขงขันกับ

เจาตลาดผูที่มากอนดวยโดยที่บริษัทหรือกิจการที่เป็นผูนําตลาดจะมีความไดเปรียบในดานของ

ตนทุนและ Know How ในดานการผลิตซึ่งสงผลใหของเสียลดลงหรือมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น

ดังนั้นตนทุนจงึต่ําลงทําใหสามารถกําหนดราคาที่ต่ําไดแตในขณะเดียวกันธุรกิจใหมที่จะกาวเขามา

แขงขันดวยนั้นจะเสียเปรียบในดานของตนทุนที่สูงกวาทําใหไมสามารถกําหนดราคาสินคาไดต่ําเพื่อ

มาแขงขันได 

                   เพื่อสรางความรับรูเกี่ยวกับคุณภาพสินคาหรือความเหนือช้ันของตราสินคาซึ่งจะมี

ลูกคาที่ตัดสินคุณภาพสินคาจากราคาโดยคิดวาสินคาที่มีราคาสูงเป็นสินคาที่ดีมีคุณภาพมากกวา

สินคาที่มรีาคาต่ํากวาทําใหลูกคายินดีจายเงนิที่มากกวาเพื่อแลกกบัคุณภาพและภาพลักษณแที่ไดมา

จากการใชสนิคานั้นๆ 

                  เพื่อดึงดูดผูคนมายังรานคาดวยการลดราคาสินคาหลักการใชกลยุทธแนี้พบมากใน 

Discount Store โดยเป็นการใชสินคาบางรายการมาลดราคาใหต่ํากวาปรกติเพื่อสรางจุดสนใจหรือ

ดึงดูดลูกคาใหเขามาซือ้สินคาในหางนั้นๆแตในขณะเดียวกันสินคาตัวอื่นๆ ก็จะเป็นราคาที่ใกลเคียง
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กับตลาดดังนั้นเมื่อลูกคามาเดินเลือกซื้อสินคาก็มักจะซื้อหลายๆอยางรวมกันเป็นการยอมลดกําไร

สินคาบางตัวแตไปไดกําไรสินคาตัวอื่นแทน 

                  ผมมีตัวอยางที่นาสนใจเกี่ยวกับการตั้งราคาของ “รานสเต฿ก” ซึ่งประเด็นสําคัญอยูที่วา

โจทยแของการตั้งราคาไมไดอยูแคตองการกําไรเทาไร จากสเต฿กแตละจานเทานั้น แตยังตองการที่จะ

ขยายฐานลูกคาไปพรอมๆกันกับดําเนินธุรกิจใหไดกําไรงามโดยลูกคาแตละกลุมจะใหมูลคา(Value) 

สเต฿กไมเทากัน คนที่ร่ํารวยฐานะดีก็จะคุนเคยกับอาหารราคาแพงๆ  ในขณะที่คูสามีภรรยาหนุมสาว

ซึ่งยังมีภาระคาใชจายตางๆ อยูนั้นอาจตองคิดแลวคิดอีกกวาจะตัดสินใจมารับประทานที่รานสเต฿ก

แหงนี ้และยังมีงบประมาณที่นอยกวาลูกคากลุมแรกดวย  

           ดังนั้นการตั้งราคาอาหารและบริการในรานจึงไมสามารถคิดแควา สเต฿กควรราคาจาน

ละ 200 หรือ 500 บาทเทานั้นพวกเขาตองหาวิธีกําหนดราคาอาหารที่สามารถดึงดูดลูกคาอยาง     

คูสามีภรรยาหนุมสาวเพื่อขยายฐานลูกคา ขณะเดียวกัน ก็ตองสามารถดึงลูกคากลุมที่ยินดีจายแพง

กวาดวยเพื่อสรางกําไร ในที่สุดทางรานก็ตั้งราคาของเมนูอาหารที่แตกตางกันไปตามกลุมของลูกคา

แบบ“ตางกลุม ตางราคา” ไดแก 

      ราคาที่ลดพิเศษสําหรับลูกคาที่มาในชวงเย็นหรอืหัวค่ําซึ่งเป็นชวงเวลาที่รานยังไมคอย

มีลูกคานัก  ราคาพิเศษสําหรับสมาชิก ที่เสียคาสมาชิกรายปีแตไดลดราคาอาหาร 15% ทุกมื้อ

ตลอดปี  ราคาลดพิเศษสําหรับอาหารชุด/เซ็ตที่กําหนดหรือชุดครบสูตร เมนูลดพิเศษสําหรับคนที่

นั่งรับประทานที่เคานแเตอรแบารแ  ราคา (แพง) พิเศษ หรือเพิ่มคาบริการ สําหรับโต฿ะพิเศษที่อยูใน

ทําเลที่ดีบรรยากาศ และการบริการอยางใกลชิดอีกทั้งไดมีโอกาสพูดคุยกับพอครัวฝีมือดีของ    

ทางราน อีกดวย 

                  จากการตั้งราคาโดยใชแบบตางกลุมตางราคานี้แนนอนวา ทางรานจะไดกําไรนอย

หนอยจากลูกคาที่มารับประทานชวงเย็นหรือหัวค่ํา แตทางรานจะไดกําไรมากขึ้นจากลูกคา       

กลุมอื่นๆ และไดกําไรจากลูกคาโต฿ะพิเศษที่ยินดีจายแพงกวาใครเพื่อบรรยากาศ และการบริการ    

ที่ดเีลิศ 

                การกําหนดราคาในลักษณะเชนนี้นอกจากจะทําใหทางรานไดกําไรแลว ยังสามารถ

สรางฐานลูกคาไดอยางกวางขวางตัวอยางการกําหนดราคาแบบตางกลุมตางราคาที่เห็นไดชัดเจนก็

คือ ราคาตั๋วเครื่องบินโดยแบงที่นั่งออกเป็นแบบช้ันประหยัดช้ันธุรกิจ และเฟิรแสคลาส ซึ่งไมวาลูกคา

จะเลือกนั่งในช้ันใดก็ตามใชเวลาเดินทางเทากันถึงที่หมายพรอมกัน แตลูกคาก็ยินดีที่จะจาย       

แพงกวาเพื่อใหไดรับความสะดวกสบายและการบริการที่ดเียี่ยม 

             โดยทั่วไปแลวคนสวนใหญมักจะคิดวาราคาของสินคาหรือบริการนั้นขึ้นอยูกับ 

“ตนทุน” แตแทที่จริงแลวผูขายไมไดกําหนดราคาจากตนทุนเพียงอยางเดียวจากตัวอยางขางตน        

ไมวาจะเป็นเมนูอาหารหรือราคาตั๋วเครื่องบินลวนแลวแตมีตนทุนที่ไมตางกัน แตทําไมเมื่อตั้งราคา
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ตางกันลูกคาแตละกลุมถึงยอมรับและยินดีจาย ซึ่งแสดงใหเห็นแลววาลูกคาแตละคนจะมี     

“มูลคาในใจ” ซึ่งเป็นตัวที่กําหนดราคาสินคา   

                  ดังนั้น การตัดสินวาสินคา “ถูก” หรือ “แพง” จึงอยูที่มุมมองของลูกคาแตละคนเป็น

สําคัญอยูที่วาสินคาที่ซื้อไปนั้นสรางมูลคาใจจิตใจไดมากหรือนอยและเมื่อเปรียบเทียบ “ราคากับ

ความคุมคา” แลวเป็นเชนไร ดังนั้นสินคาชนิดเดียวกันแตตางกลุมลูกคาก็อาจจะมีหลายระดับราคา

ไดแตจะตองใหเหตุผลกับลูกคาไดดวยวาราคาที่แตกตางกันนั้นเนื่องมาจากสาเหตุใดและจะตองไม

กระทบตอคุณภาพของสินคาและการบริการ 

              การตั้งราคาเป็นเรื่องที่ซับซอนและละเอียดออนอีกทั้งยังตองอาศัยประสบการณแ      

รวมดวยโดยคนที่จะเป็ นผูตอบคําถามหรือสามารถตั้ งราคาไดดีที่สุดก็คงจะตองเป็น                    

ตัวของผูประกอบการเองซึ่งจะตองใชการมองทั้งปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกควบคูกันผมหวังวา

ทานผูอานคงจะไดไอเดีย (Idea) ดีๆ ที่สามารถนําไปประยุกตแใชไดในการตั้งราคาสินคาและบริการ

ของทานเพื่อสามารถเอาชนะคูแขงขันไดอกีทั้งยังสามารถสรางยอดขายและผลกําไรใหกับกิจการได      

อยางยั่งยืน  

 ที่มา http://www.bizexcenter.com 

 

จากกรณีศึกษาขางตนใหนักศึกษาตอบคําถาม ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคแของการตัง้ราคาสเต็กของผูเขียนคืออะไร อธิบาย 

2. การตัง้ราคาสูงหรอืต่ํา นอกจากคํานงึถึงตนทุนแลวตองคํานึงถึงสิ่งใดบาง 

3. ในมุมมองของนักศึกษา ราคาเป็นตัวกําหนดคุณภาพ ของดีตองราคาแพง ใชหรือไม   

จงใหเหตุผล 

4. ใหยกตัวอยางสินคาหรือบริการที่มีนโยบายราคาที่นาสนใจ มา 1 อยาง พรอมให

เหตุผล 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@ 
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บทที่  8 

การบริหารการผลติและการปฏิบัติการ 

 
 
 

 
 
 
 

1. สามารถบอกความหมายของการผลิตและการบริหารการผลิต 

2. สามารถอธิบายการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการได 

3. สามารถอธิบายกลยุทธแในการปฏิบัติการได 

4. สามารถอธิบายการวางแผนและการควบคุมการผลิตได 

5. สามารถอธิบายการควบคุมตารางการผลิตได 

6. สามารถอธิบายกลยุทธแในการวางแผนการผลิตได 

7. สามารถอธิบายความหมายของการประหยัดตอขนาดได 

8. สามารถอธิบายการวางผังโรงงานได 

9. สามารถอธิบายการจัดการวัสดุได 

10. สามารถอธิบายการบริหารสินคาคงคลังได 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 
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8.1 ความหมายของการผลิตและการบริหารการผลิต 

      (Production and Production Management) 

 การวางแผนและควบคุมการผลิตและบริการกลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญใน

การเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองตอสภาพการแขงขันในปใจจุบัน ตั้งแตการวางแผน

และควบคุมดานคุณภาพ วิธีการสงมอบ และการควบคุมตนทุน สําหรับธุรกิจขนาดเล็กนั้น 

การวางแผนและควบคุมการผลิตอาจไมสลับซับซอน ทําใหสามารถวางแผนเองไดตาม

ประสบการณแ แตเมื่อธุรกิจมีการขยายตัวมากขึ้น มีการผลิตสินคาและบริการที่หลากหลาย

มากขึ้น การวางแผนการผลิตจะมีความสลับซับซอนมากขึ้นจนไมอาจวางแผนและตัดสินใจ    

ไดเองตอไป เนื่องจากการวางแผนการผลิตมีความเกี่ยวเนื่องและใชขอมูลรวมกันกับระบบ    

งานอื่นๆ เชน ระบบการสั่งซือ้ การจัดการคลังสินคา การซอมบํารุง การควบคุมคุณภาพ การขาย

และการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เป็นตน การวางแผนการผลิตจึงมีความสําคัญมากใน

เรื่องของการลดตนทุน โอกาสในการทํากําไร การสงมอบที่ทันเวลา ผูประกอบการจึงตองมี

ความรู ความสามารถในการบริการการผลิตและการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนและ

ควบคุมการผลิต กลายเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่นํามาใชเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับความตองการดานกําลังคน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) และการวัดผล

ประเมินผล (Measurement) ในอนาคตเพื่อทําการผลิต (Manufacturing) การจัดสรร (Allocation) 

และการจัดตารางการผลิต (Scheduling) ใหไดผลผลิตเป็นไปตามที่วางแผนไว ทั้งในเชิงคุณภาพ 

ปริมาณ และเวลา โดยมีตนทุนการผลิตที่ต่ําทีสุ่ด  

  โดยทั่วไป เมื่อกลาวถึงการผลิต เรามักนึกถึงการผลิตสินคาที่มีการใชวัตถุดิบมา         

แปรสภาพเป็นสินคาที่ผูบริโภคตองการ ซึ่งมีผูใหความหมายของการผลิตไวหลายทาน ดังนี้ 

          การผลิต (Production) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวัสดุผานกระบวนการตาม

วิธีการวิทยาศาสตรแเพื่อสรางผลิตภัณฑแใหเกิดประโยชนแแกผูใช การผลิตจึงเป็นกระบวนการ

เพิ่มมูลคา (S. Anil Kumar & N. Suresh., 2008, p.3)  

 การผลิต ยังหมายถึง กระบวนการแปรสภาพสิ่งนําเขาหรือปใจจัยการผลิต ใหเป็น

สิ่งนําออกหรือผลผลิต ซึ่งไดแก สินคาสําเร็จรูป หรือบริการ (เยาวกุล เกียรติสุนทร, 2550,   

น. 123) 

 กระบวนการผลิต (Production Process) หมายถึง กระบวนการที่สรางคุณคา (Value) 

ใหแกผลิตภัณฑแ โดยนําปใจจัยนําเขา (Input) ผานกระบวนการแปรสภาพหรือกระบวนการเพิ่ม

คุณคา (Process) ไดผลผลิต (Output) ออกมาเป็นผลิตภัณฑแพรอมสงมอบใหแกลูกคา (ฉัตราพร 

เสมอใจ, 2552, น. 356)   
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 จากความหมายของการผลิตและกระบวนการผลิต สรุปไดวา เป็นการนําเอาปใจจัย

นําเขา มาผานกระบวนการผลิตหรอืแปรสภาพเพื่อใหไดผลผลิต คือสินคาและบริการ ดังภาพที่ 8.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1 แสดงกระบวนการผลิต 

ที่มา : S. Anil Kumar & N. Suresh, 2008, p. 3. 
  

ทั้งนี ้กิจการสามารถเพิ่มผลผลติได 2 วธิี คือ (เกียรตศิักดิ์ จันทรแแดง, 2549, น.25) 

- การลดปใจจัยนําเขาโดยทําใหผลผลติคงเดิม 

- เพิ่มผลผลติในขณะที่ปใจจัยนําเขาคงที่ 
   

8.2 การบรหิารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operations Management) 

 การผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation) หมายถึง หนาที่หรือระบบ   

ที่ทําการแปงสภาพปูจจัยนําเขา เชน วัตถุดิบ เงินทุน เครื่องจักร ฯลฯ ไปสูผลผลิตอยางมีคุณคา         

โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา (ปรียาวดี ผลเอนก, 2555, น.1) 

 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ [Production and Operations Management: 

(POM)] เป็นการศึกษา วิเคราะหแ กําหนดแนวทางปฏิบัติ และควบคุมกระบวนการ แปรรูปปใจจัย

นําเขาหรอืทรัพยากรการดําเนินงานใหเป็นผลลัพธแในรูปของสินคาและ/หรือบริการ อยางเป็นระบบมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคแขององคแการ (เกียรติศักดิ์ จันทรแแดง, น. 15) 

ผลผลิต (Output) 

 - สินคา (Goods) เชน รถยนตแ หนังสือ  

คอมพิวเตอรแ   เคร่ืองเลน VDO  ฯลฯ  

- บริการ (Service) เชน การกูยืมเงิน 

ความบันเทงิ ประกันภัย การ

รักษาพยาบาล ฯลฯ 

กระบวนการเปลี่ยนสภาพ 

(Transformation 

Process) 
- การออกแบบผลิตภัณฑแ 
(Product Design) 

- การวางแผนการผลิต 
(Process 

Planning) 
- การควบคุมการผลิต 
(Production 

Control) 
- การบํารุง รักษา 
(Maintenance) 
การควบคุมอย่างต่อเนื่อง       

(Continuous Control) 

- สินคาคงคลัง 

(Inventory) 

-  คุณภาพ (Quality) 

-  ตนทุน (Cost) 

 

ข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback) 

 

- ที่ดิน (Land) 

- แรงงาน (Labor) 

- ทุน (Capital) 

- วัตถุดิบ (Law Materials) 

- มนุษยแ (Human) 

ปัจจัยนําเข้า (Input) 
 

ข้อมูลป้อนกลบั 

(Feedback) 

ข้อมูลป้อนกลบั 

(Feedback) 
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 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ ยังหมายถึง การออกแบบ การดําเนินงาน 

และการปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพ (ปรียาวดี ผลเอนก, น. 2) 
 

                 ในการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการจะเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการพัฒนา

หรือสรางสรรคแผลิตภัณฑแและ/หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เป็นการวางแนว

ทางการดําเนินงานการผลิต หมายถึง แผนระยะยาวเกี่ยวกับการดําเนินงานในการแปรรูปปใจจัยนําเขา

ใหเป็นผลิตภัณฑแและ/หรอืบริการสําหรับลูกคา โดยคํานึงถึงสวนประกอบของกลยุทธแการปฏิบัติการ

หรอืดําเนินการผลิต  6 ประเด็นสําคัญ ดังนี ้ 

 (1)  การกําหนดตําแหน่งของระบบการผลิต หมายถึง การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑแและบริการของธุรกิจ โดยสามารถแยกพิจารณาปใจจัยสําคัญในการกําหนดตําแหนงของ

ระบบการผลิตได 3 ประการ 

 1.1  การออกแบบผลิตภัณฑแ (Product Design)  

  1.1.1  การออกแบบตามความตองการ 

  1.1.2  การออกแบบตามมาตรฐาน 

 1.2  การบวนการผลิต 

  1.2.1  การผลิตแบบเนนกระบวนการ 

  1.2.3  การผลิตแบบเนนผลิตภัณฑแ 

 1.3  นโยบายสินคาคงคลัง 

  1.3.1  นโยบายการผลิตเพื่อเก็บไว 

  1.3.2  นโยบายการผลิตตามคําสั่ง 
 

 (2) การให้ความสําคัญในการผลิต การออกแบบและจัดสรางโรงงานและสิ่งอํานวย

ความสะดวก โดยใหความสําคัญในเรื่อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑแ และความเช่ียวชาญ         

ในกระบวนการผลิต ทําใหโรงงานมีขนาดเหมาะสมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้น

ทั้งในดานคาใชจาย การสงมอบ คุณภาพ และบริการ  

 (3)  แผนผลิตภัณฑ์และบริการ  ผลิตภัณฑแและบริการเป็นตัวสรางรายไดและกําไร   

ใหธุรกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑแหรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะขององคแการ และเป็นที่ตองการของ

ลูกคา การตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา และการแนะนําสินคาและบริการใหม จึงมี

ความสําคัญตอความสําเร็จของผลิตภัณฑแและบริการซึ่งจะสงผลตอรายไดและการดํารงอยู        

ของธุรกิจ 

 (4) แผนด้านกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต การวางแผนกระบวนการและ

เทคโนโลยีในการผลิต จะรวมถึงทุกรายละเอียดในกระบวนการผลิต สิ่งอํานวยความสะดวกและ      
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การดําเนินงานในแตละขั้นตอน เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตมีมากมายและถูกพัฒนาเพิ่ มขึ้น           

อยางตอเนื่อง ทําใหตองศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ หากตัดสินใจผิดพลาดจะกอใหเกิดความสูญเสีย 

หรอื เสียเปรียบในการดําเนินงานซึ่งจะแกไขลําบากในเวลาตอมา 

 (5)  การจัดสรรทรัพยากร ทรัพยากรหลักของแตละองคแการถูกใชไปในการดําเนินงาน

แตทุกองคแการมีทรัพยากรสําหรับดําเนินงานในปริมาณที่จํากัด ดังนั้น การจัดสรรทรัพยากร      

อยางเหมาะสมในกระบวนการผลิตตั้งแตปใจจัยนําเขาไปสูผลิตภัณฑแ โดยพิจารณาขอจํากัดใน        

การไดมา และลําดับความสําคัญของทรัพยากรผานการวางแผนระยะยาว จึงเป็นเรื่องสําคัญอยางยิ่ง

ที่มผีลตอการควบคุมตนทุน 

 (6) แผนเกี่ยวกับปัจจัยอํานวยความสะดวก เป็นการวางแผนปใจจัยความสะดวกใน

การดําเนินการ เชน กําลังการผลิต ทําเลที่ตั้งโรงงานและสํานักงาน วิธีที่จะแบงกําลีงการผลิต     

ระยะสั้น ระยะยาวในการผลิตสินคาและบริการ ซึ่งเป็นสวนสําคัญตอการกําหนดกลยุทธแ              

การปฏิบัติการหรอืการดําเนินงาน การลงทุนดานกําลังการผลิต การซือ้ที่ดนิ เครื่องจักรและอุปกรณแ 

การพัฒนาเทคโนโลยี และการติดตั้งอุปกรณแใหม อันมีผลตอรายไดและการดําเนินงานระยะยาวของ

ธุรกิจ โดยเฉพาะเกี่ยวของกับความเสี่ยงและความไมแนนอนของอนาคต การตัดสินใจที่ผิดพลาด

หรือไมสอดคลองกับการเปลยนแปลงของสถานการณแจะมีผลกระทบตอเปูาหมายและความสําเร็จ

ของกิจการ 
 

8.3  กลยุทธ์ในการปฏิบัติการ (Operations Strategy) 

 (1) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ  เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูป 

กลาวคือ ตนทุนการผลิต คุณภาพ และการตัดสินใจดานทรัพยากรบุคคล จะมีความสัมพันธแ      

อยางมากตอการออกแบบผลิตภัณฑแและ/หรือบริการ การตัดสินใจดานผลิตภัณฑแ จึงมักให        

ความสนใจกับตนทุนต่ํา คุณภาพสูง ผลิตภาพมาก ซึ่งสามารถไดเป็น 3 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑแ  

มีความแตกตาง ผลิตภัณฑแไมมีความแตกตาง และผลิตภัณฑแกลุมลูกคาเฉพาะ 

 (2)  กลยุทธ์กระบวนการ  เป็นการพิจารณาเลือกกระบวนการผลิตและการดําเนินงาน 

โดยการกําหนดตามโครงสรางตนทุนพื้นฐาน และความเป็นจริงขององคแการ เชน เทคโนโลยี คุณภาพ 

ทรัพยากรบุคคล การบํารุงรักษา คาใชจาย และทุน เป็นตน 

 (3)  กลยุทธ์ที่ตั้ง ที่ตั้งมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานของ

องคแการทั้งในดานการผลิตและการใหบริการ ความผิดพลาดในการเลือกที่ตั้งอาจสงผลตอ

ประสิทธิภาพในดานอื่นๆ ดวย 
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 (4)  กลยุทธ์การวางผัง การวางผังการดําเนินงานจะมีอิทธิพลตอปใจจัยในการผลิต 

เนื่องจากกระบวนการผลิตและการไหลเวียนของวัตถุดิบและงานระหวางทําตองมีความสัมพันธแกัน 

จึงตองวางผังเพื่อใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางรอบคอบ 

 (5)  กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ตนทุนทรัพยากรบุคคลมีผลตอความสําเร็จใน

การดําเนินงานขององคแการ ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ขวัญและกําลังใจ 

และความทุมเทของพนักงานที่มตีอองคแการ   

 (6) กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบ ในการดําเนินงานตองกําหนดแนวทางที่องคแการ     

จะจัดหาและทําการจัดซือ้วัตถุดิบดวยความเหมาะสม ทั้งในดานคุณภาพ การจัดสง และนวัตกรรม

ในราคาที่เหมาะสม ปใจจุบันหลายอุตสาหกรรมพยายามจัดโครงสรางความสัมพันธแที่ดีระหวาง

ผูขายวัตถุดิบและผูซื้อ โดยมีความสัมพันธแแบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อใหการจัดซื้อและ     

การจัดสงมีประสิทธิภาพและชวยลดตนทุนดานสินคาคงคลัง เพิ่มคุณภาพและลดขอบกพรองหรือ

การสูญเสียซึ่งจะชวยเพิ่มกําไรของธุรกิจโดยใชระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยมาประยุกตแ 

 นอกจากนี้ การเตรียมการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรตอบคําถามตอไปนี้ 

- ผลิตสินคาหรอืบริการอะไร (What) 

- วัตถุประสงคแของการผลิตสินคาและบริการผลิตขึ้นทําไม (Why) 

- จะผลิตสินคาหรอืบริการที่ไหน (Where) 

- เวลาที่เหมาะสมในการผลิตสินคาและบริการเมื่อไหร (When) 

- ตองการบุคลากรแบบใด (Who) มีฝีมอื ไมมีฝีมอื 

- ใชวธิีใดในการผลิต (How) 
  

8.4  การวางแผนและการควบคุมการผลิต  

 การวางแผนการผลิต (Production Planning) คือ การจัดระบบของทรัพยากรการ

ผลิต ไดแก แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร โดยใชทักษะการบริการเวลา การผลิตไดเต็มศักยภาพ   

ลดการสูญเสีย การสงมอบตรงเวลา ใชแรงงานเต็มศักยภาพ และจัดกิจกรรมทุกอยางแสดงในรูป

ของตารางการทํางาน (ฐิติรัตนแ มีมาก, ฉัตราพร เสมอใจ และคมกฤช ปิตฤิกษแ, 2552, น. 365) 
 

 S. Anil Kumar & N. Suresh. (p.109) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคแของการวางแผนและ  

การควบคุมการผลิต เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดจากทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัด ดังนี ้

1) ชวยกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการ 

2) เป็นการบริหารจัดการปใจจัยการผลิตใหบรรลุวัตถุประสงคแดานปริมาณ คุณภาพ 

เวลา และตนทุน 

3) ชวยในการกําหนดตารางเวลาเพื่อใหไดผลลัพธแที่ดทีี่สุด 
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4) ชวยในการประสานงานกับหนวยงานอื่นใหเกิดความราบรื่นและการผลิตไมหยุดชะงัก 

5) ชวยใหมั่นใจวาจะสงมอบไดทันเวลา 

6) ชวยในการวางแผนการควบคุมการใชวัสดุ 

7) ชวยใหสามารถปรับตัวไดทันเมื่อการเปลี่ยนแปลงในอุปสงคแหรอื ชวงเรงดวน 
 

 การวางแผนการผลิตแบงเป็น 3 ระยะ ได ดังนี้ 

(1) การวางแผนการผลิตระยะยาว (Long-term Production Planning) หมายถึง 

การวางแผนการผลิตในชวงเวลามากกวา 1 ปี ขึ้นไป โดยทั่วไปแลวจะอยูระหวาง 3-5 ปี ซึ่งเป็น  

การวางแผนระดับกลยุทธแ  (Strategic Level) โดยมีจุดประสงคแเพื่อการตัดสินใจในการเตรียม           

ความพรอมดานกําลังการผลิตสําหรับการดําเนินการในอนาคต เชน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร

หรอื สาธารณูปโภคของโรงงาน เป็นตน 
 

(2) การวางแผนการผลิตระยะปานกลาง (Mid-term Production Planning) หมายถึง       

การวางแผนการผลิตในชวงเวลาระหวาง 6-18 เดือนขางหนาซึ่ง เป็นการวางแผนระดับการจัดการ 

(Managerial Level) มีจุดประสงคแเพื่อจัดสรรการใชทรัพยากร (วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักรและ

เครื่องมอื) ที่มอียูใหสามารถเกิดผลอยางเต็มที่ในกระบวนการผลิต  
 

 (3) การวางแผนการผลิตระยะสั้น (Short-Term Production Planning) หมายถึง   

การวางแผนการผลิตที่มีชวงเวลาเป็นรายสัปดาหแ  หรือ รายวันขึ้นอยูกับปริมาณงาน และ        

ความซับซอนของกระบวนการผลิต เป็นการวางแผนระดับปฏิบัติการที่มีจุดประสงคแเพื่อจัดเตรียม

กําหนดเวลาในการทํางานใหกับทรัพยากรการผลิตที่เกี่ยวของ เชน แรงงานเครื่องจักร เครื่องมือ 

รวมทั้งชวงเวลาในการปฏิบัติงานของแตละสถานีงาน  การวางแผนการผลิตระยะสั้นนี้จะมุงเนน

เรื่องการจัดตารางการผลิต (Production Scheduling) เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นลําดับขั้นสุดทายของระบบ

การวางแผนการผลิตโดยจะตองมีความยืดหยุนตัวไดคอนขางสูง เพื่อใหสอดคลองกับสถานภาพ

ของกระบวนการผลิต 
 

เนื่องจากแผนระยะปานกลางจะกําหนดโดยแผนระยะยาวและแผนระยะสั้นจะถูก

กําหนดโดยแผนระยะปานกลางอีกทีหนึ่ง แตความตองการของสินคาหรือยอดขายเปลี่ยนแปลง

ไดตลอดเวลา กําลังผลิตอาจไมเหมาะสม ปใจจัยการผลิตทั้งสวนที่เป็นปใจจัยคงที่และปใจจัย  

ผันแปรตางๆ ที่เตรียมไวอาจมากหรือนอยเกินไป จึงตองมีการวางแผนและปรับเปลี่ยน      

เป็นระยะโดยเฉพาะการวางแผนระยะสั้น   
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องคแประกอบทีส่ําคัญในการวางแผนการผลิต ไดแก  

-  การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate Planning) คือ รางการศึกษาและกําหนด       

กลยุทธแทีจ่ะใชในการผลิตในชวงที่วางแผน โดยพิจารณาถึงอุปสงคแของตลาด กําลังคน เครื่องจักร และ

สินคาคงเหลือ เพื่อกําหนดวา จะใชกลยุทธแในการผลิตอยางไร มีวัตถุประสงคแเพื่อวางแผนจัดสรร 

และใชทรัพยากรที่มีอยู ในการทําการผลิต หรือใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ

ตอบสนองความตองการตลาดโดยมีตนทุนต่ํา เป็นการวางแผนดานการพยากรณแความตองการ

ของตลาด การวางแผนการผลิต และการกําหนดปริมาณการผลิต 

-  การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling : MPS) เป็น    

การจัดทําแผนการผลิตที่ระบุเจาะจงลงไปวาจะทําการผลิตชิ้นงานอะไร จํานวนเทาใด และจะตอง

เสร็จสมบูรณแเมื่อใด โดยทั่วไปมักจะจัดทําตารางการผลิตหลักเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาหแ ขึ้นอยูกับ 

ความเหมาะสมของการผลิตนั้นๆ ขอมูลในตารางการผลิตหลักจะมาจากการแปลงคาจาก                      

การพยากรณแยอดขาย ซึ่งอาจจะคํานวณตามหลักทางสถิติหรือมาจากใบสั่งซื้อของลูกคา ซึ่งจะบอก

ชนิด ปริมาณและวันกําหนดสงมอบอยางชัดเจน ทั้งนี้การจัดทําตารางการผลิตหลักจะตองมี       

ความสอดคลองกับแผนการผลิตรวมที่ไดกําหนดไวแลวดวย มีเปูาหมาย คือ เพื่อกําหนดใหสินคาที่

ตองการพรอมสงมอบตามสัญญา และไมใหเครื่องจักรอุปกรณแมีการผลิตมากเกินไปจนลน หรือ  

นอยเกินไปจนสงผลใหตนทุนคงที่สูง ทั้งนี้ ตารางการผลิตหลักจะระบุขอมูลปริมาณการผลิตและ

เวลาทีจ่ะผลิตของสินคาแตละชนิด ซึ่งเป็นผลมากจากการกระจายการผลิตรวม 

 -  การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning: MRP)    

เป็นเทคนิคในการจัดการเกี่ยวกับความตองการวัตถุดิบ ช้ินสวนประกอบและวัสดุอื่นๆ เพื่อให

สามารถรูถึงปริมาณความตองการในแตละชวงเวลาและสามารถจัดหาไดอยางเพียงพอและ

ทันเวลากับความตองการในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต จุดประสงคแหลักของระบบ MRP คือ  

 -  ทําใหเกิดความมั่นใจวามีสิ่งตางๆ เหลานี้ไวใชอยางพอเพียง เชน วัตถุดิบ

สวนประกอบและผลิตภัณฑแที่ไดวางแผนการผลิตไวและที่จะตองจัดสงใหลูกคา 

 -   ทําใหมีการคงไวซึ่งระดับการคงคลังในปริมาณที่ต่ําสุดตลอดเวลา 

 -   เพื่อการวางแผนการผลิตตารางการจัดสงและการจัดซื้อ 

 -  การวางแผนความต้องการกําลังการผลิต (Capacity Requirement Planning: 

CRP) ก าลังการผลิต (Capacity) หมายถึง อัตราสูงสุดที่ระบบการผลิตสามารถผลิตไดเต็มที่ 

ในชวง เวลาหนึ่งของดําเนินงาน  (เยาวภา เกียรติสุนทร, น. 131) สามารถวัดไดเป็นหนวยของ

ผลผลิตตอหนวยเวลา  การกําหนดขนาดกําลังการผลิตจึงเป็นการพิจารณาถึงความตองการ

ทางดานการตลาดและประสิทธแภาพของตนทุน 
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  - ความตองการทางดานการตลาด เป็นการพิจารณาแนวโนมของ

ยอดขายเพื่อลดความเสี่ยง ชวยใหกิจการสามารถจัดทําแผนผลิต แผนจําหนาย แผนการเงินให

สอดคลองเหมาะสม กําลังการผลิตจะตองเพียงพอตอยอดขายที่ไดประมาณการไวโดย

พิจารณาแนวโนมที่สูงขึ้นหรือการรักษาสวนแบงตลาดในระยะยาวแตตองคํานึงถึงการลงทุน

เพิ่มในระยะที่ยังไมอาจใชกําลังการผลิตไดเต็มที่ 

  -  ประสิทธิภาพของตนทุน โดยทั่วไปกําลังการผลิตมีความสัมพันธแกับ

ตนทุนการผลิต กลาวคือเมื่อกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตนทุนการผลิตตอหนวยจะลดลงจนถึง

ระดับหนึ่ง ถามีการเพิ่มกําลังการผลติอีกตนทุนตอหนวยการผลิตจะเพิ่มขึ้น 

             โดยสรุป การวางแผนความตองการกําลังการผลิตเป็นการจัดทําแผนกําหนดกําลัง

การผลิตที่จําเป็นสําหรับการจดัสรรปใจจัยการผลิต เชน แรงงาน เครื่องจักรหรือปใจจัยการผลิต

ทางกายภาพอื่นๆ วาควรจะตองมีปริมาณเทาใด และตองการในชวงเวลาใด เพื่อใหสามารถ

มั่นใจไดวากําลังการผลิตที่มีอยู และกําลังการผลิตที่ตองการในชวงเวลานั้นมีความสมดุล

เพียงพอสําหรับแตละหนวยงาน โดยพยายามไมใหเกิดเหตุการณแที่มีภาระงานมากเกินไป หรือ 

นอยเกินไป หรอื เกิดคอขวด (Bottle Neck) 
 

ประเภทของแผนงาน กิจกรรม  รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะยาว (หลายปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายผลิตภัณฑแ ท้ังหมด 

เชน เนสกาแฟ ทุกชนดิ 

 วางแผนโดยผูบริหารเป็น

แผนระยะยาวสําหรับ 

1. จัดหาปใจจัยคงท่ีเชน

กําหนดทําเลท่ีต้ังโรงงาน 

2. วางแผนผูจัดหาวัตถุดิบ

หลัก 

3. วางแผนกระบวน         

การผลิต เชน เทคโนโลย ี 

การผลิตสมัยใหม 

ระยะปานกลาง  

(6-18 เดอืน) 

กลุมผลิตภัณฑแ เชน      

เนสกาแฟ Gold 

 

 การวางแผนโดยผูจัดการ

ฝุายการผลิตในการจัดหา

ปใจจัยผันแปร เชน จาง

แรงงาน จางเหมาชวง 

ระยะสั้น 

(1-3 เดอืน) 

ระบุแบบของผลิตภัณฑแ 

เชน เนสกาแฟ Gold ชนิด

ขวด 500 กรัม 

 การวางแผนโดยผูจัดการ

โรงงานในการจัดตาราง   

การผลิต 

ภาพที่ 8.2 แสดงขั้นตอนการวางแผนการผลิต 

ที่มา: เยาวภา เกียรตสิุนทร. (2550, น. 131) 

การวางแผน

กําลังการผลิต 

การวางแผน 

การผลิตรวม 

การวางแผน 

การผลิตหลัก 
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 การควบคุมการผลิต (Production Control) เป็นขั้นตอนสําคัญของการบริหารปใจจัย

การผลิต เพื่อใหไดผลการผลิตในปริมาณและคุณภาพที่ตองการ มีขัน้ตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) การวางแผน เป็นการวางแผนวาในการผลิตจะตองใชวัสดุอะไร เครื่องจักรแบบใด 

ตัวไหน มีกระบวนการการผลิตอยางไร ใชเวลาเทาไหรในการผลิต การกําหนดจํานวนคนที่ใชใน  

การผลิต โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ผูวางแผนเป็นผูควบคุมดูแล 

(2) การจัดสายการผลิต เป็นขั้นตอนของการควบคุมการผลิตที่ตองเป็นไปอยางตอเนื่อง  

ในแตละขั้นตอนการผลิต 

(3) การกําหนดระยะเวลาการผลิต เป็นการควบคุมการผลิตที่จะตองจัดแบงเวลา

สําหรับการปฏิบัติงานในสายการผลิต 

(4) การแจกจายงาน หลังจากที่มีการวางแผนการผลิตแลว  ผูบริหารการผลิตจะตอง

แจกจายงานไปสูหนวยการผลิต และตองควบคุมใหเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว 

(5) การติดตามงาน เป็นการติดตามความกาวหนาของการผลิตแตละขั้นตอนตาม

สายการผลิต และคอยชวยเหลือ แกปใญหาในจุดที่บกพรอง 

(6) การควบคุมคุณภาพ เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของสินคาที่ผลิต

ออกมาใหไดมาตรฐานตามที่ระบุไว 

 

8.5 การควบคุมตารางการผลิต  

 การควบคุมการผลิตเป็นการติดตามผลและรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อให

เจาของวิศวกร หรือผูควบคุม สามารถมองเห็นความกาวหนาของงานไดอยางชัดเจน การควบคุม

การผลิตเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดมีการวางแผนการผลิตเรียบรอยแลว อยูในชวงที่

การผลิตกําลังดําเนินงานอยูจนกระทั่งเสร็จเรียบรอยตามแผน ทั้งนี้ ในชวงของการดําเนินงานตางๆ 

ปใญหาและอุปสรรคตางๆ อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เชน เกิดจากวัสดุอุปกรณแหรือกําลังคน

ไมเพียงพอตามแผนที่กําหนดไว วัตถุดิบหรือชิ้นสวนมาสงชากวากําหนด หรืออาจเกิดจาก

เครื่องมือ เครื่องจักรขัดของใชงานไมได เป็นตน นอกจากนั้นยังมีเรื่องของความตองการที่เพิ่มขึ้น

ของลูกคา เชน การขอเปลี่ยนกําหนดวันสงมอบงาน หรือขอเปลี่ยนในรายละเอียดของการผลิต

สินคา เป็นตน ในกรณีดังกลาวนี้ อาจทําใหเราตองมีการแกไขปรับปรุงตารางการผลิตเสียใหม 

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณแที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การควบคุมการผลิตก็คือ การทําให    

การผลิตสามารถผลิตเสร็จทันตามเวลาในปริมาณที่กําหนดตามแผนการผลิต ซึ่งการที่จะทําให

กิจกรรมดานการควบคุมการผลิตไดผลสําเร็จตามเปูาหมาย มขีั้นตอนสําคัญๆ ดังนี้ 

 (1)  การบันทึกและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาของงาน 

 (2)  วิเคราะหแความกาวหนาของงาน โดยเปรียบเทียบกับแผนการผลิตที่ไดวางไว 
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 (3)  ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการผลิต หรือปรับปรุงตารางการผลิตตามความจําเป็น 

เพื่อนําไปสูเปูาหมายที่ตองการ 

 (4)  วิเคราะหแขอมูลตางๆ หลังจากเสร็จสิ้นงานการผลิตแตละครั้ง เพื่อใชในการ

พัฒนาและปรับปรุงการวางแผนและควบคุมการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 

 เทคนิคที่ใชจะแสดงความกาวหนาของงานแตละชนิดเทียบกับเวลาที่ใชทําที่เป็นที่รูจัก

และนิยมใชกันคือ แผนภูมแิกนทแ (Gantt Chart) และการจัดสมดุลสายการผลิต 

(1) การควบคุมด้วยแผนภูมิแกนท์ 

แผนภูมิแกนทแ (Gantt Chart) เป็นเทคนิคที่คิดขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2461 โดยเฮนรี่ 

แอล. แกนทแ (Henry L, Gantt) เพื่อใชในการวางแผนเกี่ยวกับเวลาการทํางาน (กิจกรรม) ตางๆ ในโครงการ 

เป็นที่นิยมใชเนื่องจากทํางาย เขาใจงาย ไมมีการคํานวณที่ซับซอน ยุงยาก และไมสิ้นเปลือง

คาใชจายในการทํา เป็นแผนภูมิที่ใชแสดงความกาวหนาของงานแบบหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะใช

แผนภูมินี้ในการกําหนดรายละเอียดตารางการทํางานแลว ยังใชเป็นเครื่ องมือในการติดตาม

ความกาวหนาของแผนการที่วางไวไดดีอกีดวย 

การเขียนแผนภูมิแกนทแเป็นการเขียนโดยกําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติตาม

ภารกิจ/กิจกรรม ซึ่งผูเขียนไดแสดงตัวอยางดังภาพที่ 8.3  

กิจกรรม เดือนที่ 1 / สัปดาหแที่ ... เดือนที่ 2 / สัปดาหแที่ ... เดือนที่ 3 / สัปดาหแที่ ... 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. การจัดทําแผน                

2.การขออนุมัติ    
 

           

3. การประชุมมอบหมายงาน      
 

         

4. การสื่อสารแผน        
 

       

5.การ..........         
 

      

6.การ.........             
 

  

7.การประเมินผล               
 

 

ภาพที่ 8.3 ตัวอยางการเขียนแผนภูมแิกนทแ 
 

 (2)  การควบคุมโดยการจัดสมดุลสายการผลิต 

 ลักษณะของงานสายผลิตบางชนิด จะสามารถมองเห็นไดชัดวามีขั้นตอนการผลิต

ที่ตองกระทําซ้ําๆ กันและเหมือนกันเชน ลักษณะของการประกอบตางๆ ซึ่งประกอบดวยชิ้นสวน

หลายๆ ชิ้น แตละชิ้นมันจะแยกกันไปตามแผนกตางๆ ตามกรรมวิธีที่มีอยู และสุดทายก็จะนํามา

รวมกันที่สายงานประกอบเพื่อประกอบเป็นรูปผลิตภัณฑแสําเร็จรูป ในการควบคุมและติดตาม
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ผลงานวาในขณะหนึ่งงานงานตางๆ ไดดําเนินไปตามกําหนดการที่วางไวไดหรือไม มีงานใดที่ลาชา

ตองเรงใหเร็วขึ้น วิธีที่มีประโยชนแสําหรับการตรวจสอบเพื่อควบคุมการผลิตในลักษณะนี้ก็คือ    

การจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อใหสถานีงานที่ทํางานเร็วหันมาชวยสถานีที่ทํางานชา โดยเปูาหมาย

อยูที่การประกอบไมใชอยูที่ความเร็วของแตละชิ้นสวนเมื่อผลจากการรายงานและตรวจสอบ

ความกาวหนาของงาน ไดตรวจพบวาผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงผิดพลาดไปจากแผนงานที่กําหนดไว        

ผูควบคุมการผลิตจะตองหาสาเหตุของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น และทําการแกไขและปรับปรุงตาราง

การทํางานใหม เพื่อใหทันความตองการที่ไดกําหนดไว ซึ่งในการแกไขอาจทําไดดังนี้ 

 -  จัดตารางการทํางานลวงเวลาเพิ่มขึน้ 

 -  เพิ่มกะในการทํางานเป็นพิเศษ 

 -  โอนงานบางสวนใหแกผูรับเหมารายอื่นรับไปทํา 

 -  ในกรณีที่วัสดุขาดแคลน อาจทําการเรงกําหนดการสงของเขามาใหเร็วขึ้น 

 -  จัดหาคนงานเพิ่มขึ้น 

 -  จัดหาเครื่องมอืเครื่องจักรเพิ่มขึ้น หรอืหาเครื่องจักรที่มปีระสิทธิภาพสูงกวา 
 

 กิจกรรมของการควบคุมการผลิตและติดตามความกาวหนา เป็นกิจกรรมที่ตองทํา

อยางตอเนื่องและตลอดไปเป็นสวนสําคัญที่จะทําใหการผลิตสามารถดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผลทําใหไดรับความเชื่อถือจากลูกคามากยิ่งขึ้น นอกจากเทคนิคที่ใชใน

การควบคุมการผลิตตามที่ไดกลาวมาแลว การควบคุมเกี่ยวกับขอมูลการผลิตก็เป็นสวนสําคัญ     

ซึ่งการสงผานขอมูลจากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่งจะตองถูกตอง และทันตอ           

ความตองการที่จะใชจริง นอกจากนั้นผูที่ควบคุมการผลิตจะตองมีมาตรการในการปูองกัน      

ความลาชาในการสงมอบ กลาวคือจะตองพยายามทําการผลิตตามแผนงานที่ไดกําหนดไว      

อยางเครงครัด  
 

8.6 กลยุทธ์ในการวางแผนการผลิต 

 (1) กลยุทธ์เชิงรุก เป็นกลยุทธแที่ปรับเปลี่ยนในดานความตองการของตลาด          

โดยพยายามปรับใหความตองการของตลาดมีระดับสม่ําเสมอและใกลเคียงกับกําลังการผลิต ไดแก 

 1.1  การพยายามมีอิทธิพลตอความตองการของตลาด โดยการหาทางเพิ่ม    

ความตองการของตลาดในชวงที่ตกต่ําโดยการลดราคาสินคา การโฆษณาและสงเสริมการขาย   

การขายโดยพนักงานขาย การขายตรง 

 1.2  การผลัดสงของใหภายหลัง เมื่อกิจการไมสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการ

ไดทันกับความตองการตลาด อาจใชวิธีรับคําสั่งของลูกคาและเก็บสะสมไวเพื่อผลิตและจัดสงใหใน

เวลาตอมาในกรณีที่ลูกคาเต็มใจที่จะรอ 
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 (2)  กลยุทธ์ตั้งรับ เป็นกลยุทธแปรับเปลี่ยนในดานการตอบสนองความตองการของ

ตลาดทําไดโดย 

 2.1  การเพิ่มหรือลดการจางคนงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

ที่เปลี่ยนแปลงขึน้ลง 

 2.2  การเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตโดยการทํางานลวงเวลา หรือการปลอยใหมี

เวลาวางในบางครั้ง การรักษากําลังงานใหคงที่ การเปลี่ยนช่ัวโมงการทํางาน  

 2.3  การบริหารสินคาคงคลังโดยการผลิตในอัตราคงที่และเก็บสะสมสินคาไว  

จากชวงที่ตลาดมีความตองการตลาดต่ํา เพื่อขายในชวงที่ตลาดมีความตองการสูง แตกิจการตอง

คํานึงถึงเงนิลงทุนที่จมอยูในสินคาคงเหลือ คาใชจายในการเก็บรักษา ความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึน้ 

 2.4  การทําสัญญาชวงในกรณีที่กิจการไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดทันเวลา

และไมสามารถใชวิธีการตางๆ ขางตน เพื่อรักษาลูกคาและไมใหเสียโอกาส กิจการอาจทําสัญญา

ชวงใหผูอื่นชวยทําการผลิตให แตตองมั่นใจวาสินคาที่ผลิตโดยผูรับชวงจะมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของกิจการและสามารถสงมอบไดทันเวลาที่ลูกคาตองการ 

 

8.7  การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) 

              การบริหารการผลิตที่ตองการประสิทธิภาพในการดําเนินงานยอมตองการตนทุ น  

การผลิตต่ํา การจัดการดานกําลังการผลิตจึงเป็นสวนหนึ่งที่จะลดตนทุนการผลิตใหต่ําลงได เพราะ

เป็นการวางแผนใชเครื่องจักรอุปกรณแ และสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งเป็นทรัพยากรขององคแการ          

การมีขนาดการผลิตที่ประหยัดหรือการที่มีตนทุนเฉลี่ยของผลิตภัณฑแตอหนวยลดลงไมใชเพราะ

การเป็นโรงงานขนาดใหญ ผลิตในประมาณสูงจึงจะทําใหเกิดขนาดการผลิตที่ประหยัด แทที่จริงแลว   

ขนาดการผลิตที่ประหยัดมีสาเหตุมาจาก 

 (1)  การเฉลี่ยตนทุนคงที่ตอหนวยใหต่ําลงดวยปริมาณการผลิตที่มากขึ้น คาใชจาย

หรือตนทุนคงที่จะไมเปลี่ยนแปลงในระดับการผลิตหนึ่ง เชน คาเสื่อมราคาเครื่องจักรอุปกรณแ    

คาใชจายในการบริหาร ถาปริมาณการผลิตมากขึ้น คาใชจายคงที่เหลานี้จะถูกหารเฉลี่ยดวย

จํานวนที่มากขึ้นทําใหตนทุนคงที่ตอหนวยลดลง เชน โรงงานมีคาใชจายการผลิตคงที่ 1 ลานบาท

ตอปี หากผลิตสินคาได 5 แสนชิน้จะคิดคาใชจายคงที่เฉลี่ยแลวชิ้นละ 2 บาท แตหากอุปสงคแมีมาก

จํานวนการผลิตเพิ่มเป็น 1 ลานชิ้น ตนทุนคงที่จะเฉลี่ยเหลือชิ้นละ 1 บาท เป็นตน จึงมักมีการสราง

โรงงานขนาดใหญเพื่อที่จะผลิตไดในปริมาณมากกวาอุปสงคแในขณะนั้น และเมื่ออุปสงคแเพิ่มขึ้น   

ในเวลาตอมาจากทําใหปริมาณการผลิตเพิ่มจนเกิดขนาดการผลิตที่ประหยัดได 
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                 (2)  การลดตนทุนคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นยอมตองการ

วัตถุดิบมากขึ้น การซื้อวัตถุดิบครั้งละมาก ๆ จะชวยใหไดสวนลดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทําใหตนทุน

วัตถุดิบซึ่งเป็นสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตลดลง  

                 (3)  การไดประโยชนแจากการใชกระบวนการผลิตในการผลิตปริมาณมาก การผลิต

ปริมาณมากจะทําใหมีการใชกระบวนการผลิตเฉพาะผลิตภัณฑแมากขึ้น ซึ่งเป็นการใชเครื่องจักร

อุปกรณแทั้งกระบวนการในการผลิตสินคาชนิดเดียวในปริมาณที่สูง สงผลให การใชเวลาใน        

การติดตั้งเครื่องจักรใหมนอยลง เกิดความชํานาญในการผลิต ตนทุนสินคาคงคลังจะลดลงเพราะ

ผลิตไดรวดเร็วขึ้น ไมตองเก็บสินคาคงคลังจํานวนสูงทําใหตนทุนการผลิตลดลง 

                (4)   การใชเทคโนโลยีการผลิตที่กาวหนาเขามาชวยลดเวลาในการผลิต เทคโนโลยีจะ

ชวยลดความเสียหายจากกระบวนการผลิต เชน การใชหุนยนตแ หรือแขนกล เขามาชวย การนํา

ระบบอัตโนมัติที่มีความเที่ยงตรงมาใชจะลดคาใชจายหรือตนทุนที่เกิดจากความผิดพลาดของ

มนุษยแทําใหตนทุนการผลิตรวมลดลง  

 อยางไรก็ดี การเพิ่มขนาดของโรงงานเครื่องจักรอุปกรณแและสิ่งอํานวยความสะดวกก็

อาจทําใหเกิดขนาดการผลิตที่ไมประหยัดไดเชนกัน ขนาดการผลิตที่ไมประหยัด(Diseconomies of  

Scale) เกิดจากการผลิตปริมาณมากที่ควบคุมดูแลไมทั่วถึง ความซับซอนของระบบการปฏิบัติงาน

มีมากจนเกิดความไรประสิทธิภาพ กฎเกณฑแ ระเบียบมากมายจนเกิด ความลาชา ซึ่งมักจะ

ปรากฏผลอยูบอยๆวา องคแการขนาดเล็กบางแหงมีผลการประกอบการดีกวาองคแการขนาดใหญ

เพราะมีตนทุนต่ํากวา 
 

8.8 การวางผังโรงงาน 

 การวางผังโรงงาน เป็นงานหรือแผนการในการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณแ 

และวัตถุตางๆ ที่จําเป็นในกระบวนการผลิต ภายใตขอจํากัดของโครงสราง และการออกแบบ       

ของอาคารที่มอียู เพื่อทําใหการผลิตมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดมีขอพิจารณา ดังนี้ 

(1) ความตองการของผลิตภัณฑแ การวางแผนผังควรมีความยืดหยุน เพื่อการเปลี่ยนแปลง

การใชเครื่องจักร   

(2) การเสี่ยงตอความลาสมัยของเครื่องจักร จากความตองการผูบริโภคที่ตองการ

ผลติภัณฑแรูปแบบใหมๆ  

(3) คุณภาพของผลผลิต  การวางแผนผังไมถูกตอง อาจมีผลใหคุณภาพของสินคาลดลง 

(4) คาใชจายในการบํารุงรักษา  ควรคํานึงถึงการผลิตที่ตอเนื่องกันเพื่อลดตนทุน

ในการบํารุงรักษา 
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ประโยชน์ของการวางผังโรงงาน 

 •  ลดระยะทางและลดระยะเวลาในการเคลื่อนยายวัสดุ 

 •  ชวยใหวัตถุดิบไหลไปไดอยางรวดเร็ว และ ราบรื่น พรอมทั้งชวยขจัดปใญหา

เกี่ยวกับการทํางานที่มีมากเกินไป 

 •  เพื่อสะดวกในการดําเนินงาน โดยการแบงพืน้ที่ภายในใหเหมาะสม 

 •  ขจัดสิ่งรบกวน การสั่นสะเทือนของพืน้ที่ ฝุนุละออง ความรอน กลิ่น การถายเทอากาศ  

 •  จัดแผนงานตางๆ ใหทํางานในกรอบความรับผิดชอบที่ชัดเจน ใหเอื้อประโยชนแตอ

กระบวนการผลิตและงายตอการควบคุม 

 •  จัดวางพืน้ที่ใหมีประโยชนแอยางเต็มที่  

 •  ลดปใญหาดานความเสี่ยงตอสุขภาพ และสรางความปลอดภัยในการทํางาน 
 

 ในการวางผังโรงงานขั้นตนนั้นจะตองพิจารณาถึงการขนยายวัสดุและพื้นที่ของบริเวณ

ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน สําหรับภายนอกโรงงานจะตองกําหนดใหเป็นพื้นที่ใหเป็นสัดสวน 

เชน ที่ตั้งโรงงานผลิต สนามหญา ที่จอดรถสวนตัว ที่จอดรถสินคา สถานที่พักผอนหยอนใจ 

คลังสินคา เป็นตน สวนภายในโรงงานนั้นจะตองทราบวาจะแบงสวนงานออกเป็นอยางไรบาง และ

เครื่องไมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณแตางๆ นั้น ควรจะติดตั้งไปที่ตําแหนงใด ซึ่งในการวางผัง

โรงงานขั้นตนมีสิ่งที่ตองพิจารณาอยู 2 อยางคือ  

(1) การขนยายวัสดุ ในการขนยายวัสดุจะตองพยายามหาวิธีที่จะทําใหการขนยาย

วัสดุนั้นเป็นไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น มีตนทุนต่ํา การขนยายวัสดุที่ดีจะตองพยายามให

เสนทางในการขนยายนั้นเป็นเสนตรงและไมยอนกลับทางเดิมใหไดมากที่สุด ซึ่งปกติแลวจะมี

เครื่องทุนแรงที่ใชในการเคลื่อนยายวัสดุภายในบริเวณโรงงานนั้น ซึ่งอาจแบงออกไดเป็น 5 ประเภท 

คือ รางเลื่อน (Conveyor) รถอุตสาหกรรม (Industrial Truck) รถอัตโนมัติ (Automatically Guided 

Vehicle หรอื AVG) ปใ้นจั่นและรอก (Carne & Hoist) และหุนยนตแ (Robot) 

(2) การกําหนดพืน้ที่ภายในโรงงาน (Area Setting) การกําหนดพื้นที่ใหหนวยการผลิต

แตละหนวย จะตองพิจารณาพื้นที่สําหรับการติดตั้งเครื่องจักร จํานวนเครื่องจักร ทางเดิน     

หนวยซอมบํารุง หนวยบริการที่เก็บวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูป รวมถึงพื้นที่

สําหรับการติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกดวย 
 

 ประเภทของการวางผังโรงงาน  

 (1)  การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout) เหมาะสําหรับงานที่

ผลิตสินคาแตละแบบที่ตองใชชิ้นสวนมากมาย การวางผังกระบวนการผลิตเป็นการรวม           

เอาเครื่องจักรที่มีลักษณะการใชงานที่คลายคลึงกันเขาไวในพื้นที่เดียวกัน การวางผังแบบนี้       
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เหมาะกับการผลิตที่ทราบจํานวนแนนอนหรืองานเป็นหนวยๆ ที่มีปริมาณการผลิตแนนอน และ

เหมาะกับการผลิตสินคาที่มกีรรมวิธีในการผลิตที่คลายคลึงกัน 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 8.4  แสดงการวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต 

ที่มา :  ศริิวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ  (2546, น. 133) 
 

 (2)  การวางผังโรงงานตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout) เป็นการจัดการผลิตใหเรียง

ตามลําดับขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑแ การจัดผังแบบนี้บางทีอาจจะเรียกวา การจัดแบบเป็นแถว 

(Line Layout) การจัดผังการผลิตแบบนี้เหมาะกับโรงงานที่ผลิตสินคาชนิดเดียว หรือหลายชนิดที่มี

ลักษณะคลายๆ กัน การดําเนินการผลิตมักจะเป็นการผลิตแบบตอเนื่อง ผูวางผังโรงงานสามารถ

กําหนดขั้นตอนการผลิต เพื่อใหการผลิตดําเนินการไปไดโดยราบรื่น ไมมีการขนยายวัสดุยอน

เสนทางเดิม  
 

 
 

ภาพที่ 8.5  แสดงการวางผังโรงงานตามผลิตภัณฑแ 

ที่มา : ศริิวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ  (2546, น. 133) 

 

 

การวางแผน

งาน 

การประดิษฐ์งาน 

การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ 

การทําต้นแบบ

งาน สายประกอบ 

ตรวจสอบ 

การขนส่ง 

วัตถุดิบและสว่นประกอบ 

การรับและการดําเนินงาน 

สายการป้อนการประกอบ

ช้ินส่วนย่อยๆ 

สถานีตรวจสอบ 

เตาอบ 

การจัดเก็บและการขนส่ง กา
รจั

ดเ
ก็บ
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 (3)  การวางผังโรงงานแบบผสม (Mix Layout) ในปใจจุบันนี้โรงงานสวนใหญจะใช

วิธีการวางผังโรงงานแบบผสม เชน ในแผนกซอมบํารุง แผนกงานหลอ แผนกงานเชื่อมทําแบบหลอ 

จะวางผังเป็นระบบการผลิตแบบตามกระบวนการผลิต สวนแผนกผลิตชิ้นงานหรือหลอชิ้นงานจะใช

วิธีการวางผังโรงงานตามผลิตภัณฑแ เป็นตน 
 

 (4)  การวางผังโรงงานแบบชิ้นงานอยู่กับที่ (Fix Position Layout) การวางผังโรงงาน

แบบชิ้นงานอยูกับที่ เป็นการวางผังโรงงานแบบที่ไมคอยเห็นกันบอยนัก สวนมากมักจะใชกับการ

ผลิตสินคาหรือชิ้นงานที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนักมาก ซึ่งทําใหการเคลื่อนยายตัวสินคาหรือ

ชิ้นงานไมสะดวก เชน การผลิตเครื่องบิน การผลิตเรือเดินสมุทร เป็นตน หรือ เป็นลักษณะของ

ชิ้นงานที่ตองอยูกับที่ เชน การสรางถนน การสรางเขื่อน เป็นตน ดังนั้น การเคลื่อนยายเครื่องจักร 

เครื่องมอื และ อุปกรณแที่ใชในการผลิตจะมีความสะดวกมากกวาการขนยายชิน้งาน 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 8.6  แสดงการวางผังโรงงานแบบชิ้นงานอยูกับท่ี 

ที่มา :  ศริิวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ  (2546, น. 133) 
 

8.9  การจัดการวัสดุ (Material Management) 

 การจัดการวัสดุ หมายถึง การตัดสินใจในแตละชวงระยะเวลาเกี่ยวกับการวางแผน    

การดําเนินงานและการควบคุมเกี่ยวกับการจัดหา การจัดเก็บ และการใชงานวัตถุดิบ ตลอดจน      

การเก็บสินคาคงคลัง และการกระจายสินคา หนาทีส่ําคัญในการจัดการวัสดุขององคแการคือ  

 (1) การจัดซื้อ (Purchasing) เป็นกระบวนการจัดการในการจัดหาวัตถุดิบและ

บริการใหแกองคแการโดยมีขอบเขตงานตั้งแตการรับรูความตองการ การเลือกผูขายวัตถุดิบ

และ/หรือบริการ การสั่งซื้อและการจัดสงวัตถุดิบ โดยการจัดซื้อตองตอบสนองความตองการ

ตําแหน่งที่ต้ังโครงการ 

ผู้ขายปัจจัยการผลิต 

ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรวัตถุดิบ 

พลังงาน 

ขนส่ง 
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ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการดําเนินงานขององคแการ ซึ่งเป็นงานสําคัญและมีผลเกี่ยวเนื่อง

ทั้งโดยทางตรงและทางออมกับการดําเนินธุรกิจ การจัดซื้อตองตัดสินใจเรื่องตอไปนี้ 

 -  การเลือกผูขายวัตถุดิบ 

 -  ความสัมพันธแกับผูขายวัตถุดิบ 

 -  การทําสัญญา 

 -  การจัดซือ้รวมหรือกระจาย 

 -  การวิเคราะหแคุณคา 

 (2)  การกระจายสินค้า (Distribution) เป็นการจัดการกระบวนการไหลของสินคา

และ/หรือบริการจากองคแการไปสูลูกคา เกี่ยวของกับการจัดเก็บและการขนสงผลิตภัณฑแจาก

โรงงานและ/หรือแหลงผลิตไปสูโกดัง และผูคาปลีก การกระจายสินคาที่ เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพชวยใหองคแการเขาถึงตลาดและใชตนทุนอยางเหมาะสม เป็นการตัดสินใจแกปใญหา

วา จะเก็บสินคาสําเร็จรูปที่ไหน ขนสงอยางไร รวมถึงการจัดตารางเวลา เสนทาง และผูขนสงดวย 

 

 8.10 การบรหิารสินค้าคงคลัง  (Inventory Management)    

                 ในการวางแผนการผลิตรวม จะมีสวนหนึ่งเกี่ยวของกับสินคาคงคลังและตนทุนของ

สินคาคงคลัง ซึ่งเป็นตนทุนที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารการผลิต สินคาคงคลังของแตละ

กิจการจะแตกตางกันไป ธุรกิจตองบริหารสินคาคงคลังใหอยูในจํานวนที่เหมาะสม เนื่องจาก    

การบริหารการผลิตถือวา สินคาคงคลังเป็นตนทุนจมประเภทหนึ่ง ถาเก็บรักษาไวมากเกินไปจะ

กอใหเกิดตนทุนการเก็บรักษา แตถามีสินคาคงคลังในจํานวนนอยเกินไป จะตองสั่งสินคามากครั้ง

ขึ้นทําใหเป็นการเพิ่มตนทุนการสั่งซื้อ ดังนั้น การบริหารการผลิตตองบริหารตนทุนทั้งสองอยางนี้

ใหอยูในระดับที่พอเหมาะ รวมทั้งมจีํานวนสินคาคงคลังที่เหมาะสม 

                 ความสําคัญและความจําเป็นของคลังสินคามีดังนี ้

(1) ทําใหโรงงานสามารถผลิตสินคา หรือเดินเครื่องจักรไดตลอดสม่ําเสมอ อยางเต็มกําลัง

การผลิต และทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง 

(2) ชวยทําใหการผลิตไมหยุดชะงัก   

(3) ชวยใหโรงงานสามารถเก็บสินคาไวไดในชวงราคาสินคาตกต่ํา 

(4) ชวยทําใหโรงงานมีสินคาจําหนายในกรณีที่เกิดเหตุการณแไมคาดฝใน เชน เกิดปใญหา

ทางธรรมชาต ิความไมแนนอนของการขนสงสินคา เป็นตน 

(5) ชวยทําใหการผลิตและการจางแรงงานเป็นไปโดยสม่ําเสมอ ไมทําใหเกิด         

การทํางานหรือเครื่องเดินเปลา ในการผลิตสินคาบางอยางจะตองคาดคะเนถึงราคาวัตถุดิบ       

ในอนาคตดวย และจําเป็นจะตองจัดหามาเก็บไวลวงหนาดวยกอนราคาจะขึ้น 
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               ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quality หรอื EOQ) 

 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quality หรือ EOQ) เหมาะสําหรับ     

การประยุกตแกับสินคาคงคลังที่สั่งซื้อเป็นครั้ งๆ โดยไมไดดําเนินงานหรือจัดสงอยางตอเนื่อง        

เป็นการพิจารณาการเปรียบเทียบตนทุนการสั่งซื้อ และตนทุนการเก็บรักษา 

  การคํานวณขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด ภายใตสภาวการณแที่อุปสงคแคงที่ และไมมี

การขาดมอืของสินคาคงคลังเลย โดยมีสมมติฐานเป็นขอบเขตจํากัดไววา 

 - ทราบปริมาณอุปสงคแอยางชัดเจนและอุปสงคแคงที ่

 - ไดรับสินคาที่สั่งซือ้พรอมกันทั้งหมด 

 - เวลารอคอย (Lead Time) ซึ่งเป็นชวงเวลาตั้งแตสั่งซื้อจนไดรับสินคาคงที่และถูกระบุ

อยางชัดเจน 

 - ตนทุนการเก็บรักษาสินคาและตนทุนการสั่งซือ้คงที่ 

 - ราคาสินคาทีส่ั่งซือ้คงที่ 

 - ไมมีสภาวะของขาดมือเลย 

 การหาขนาดการสั่งซือ้ประหยัด (EOQ) และตนทุนรวม (TC) จะทําไดจาก 

             EOQ     =     C

DO2

 

             TC        =  
C

Q
O

O

D


















2  
  

            โดยที่    EOQ     = ขนาดของการสั่งซื้อตอครั้งที่ประหยัด (Q*) 

                        D          = อุปสงคแหรอืความตองการสินคาตอปี (หนวย) 

                        O         = ตนทุนการสั่งซือ้หรอืตนทุนการตั้งเครื่องจักรใหมตอครั้ง (บาท) 

                        C          = ตนทุนการเก็บรักษาตอหนวยตอปี (บาท) 

                        Q         = ปริมาณการสั่งซือ้ตอครั้ง (บาท) 

                        TC        = ตนทุนสินคาคงคลังโดยรวม (บาท) 

            ตนทุนการสั่งซือ้ตอปี       =    
O

Q

D









 

            ตนทุนการเก็บรักษาตอปี  =  
C

Q









2  

            จํานวนการสั่งซื้อตอปี      =  *Q

D

 

            รอบเวลาการสั่งซือ้         =   D

Q *
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 ตัวอยาง บริษัทจําหนายแผนกระเบื้องหินออน  ประมาณการวา ปีนี้จะมีอุปสงคแ

รวม 10,000 ตารางเมตร ตนทุนการเก็บรักษาตอหนวยเทากับ 0.75 บาท ตนทุนการสั่งซื้อ    

ครั้งละ 150 บาท จงหา 
1. ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) 

  EOQ = 
Cc

DCo2  

   = 
)75.0(

)10000)(150(2  

   = 2,000 ตารางเมตร 
  

2. ตนทุนรวมที่ต่ําสุด 

  TCmin =  

















2

QCc

Q

CoD  

   = 
2

)000,275.0(

000,2

)000,10150( x
x

x  

   = 1,500  บาท 

3. จํานวนครั้งของการสั่งซือ้ที่ประหยัดที่สุด 

   = 
000,2

000,10  = 5  ครัง้ตอปี 

 

4. ถาบริษัทเปิดขาย 311 วันตอปี รอบการสั่งซือ้ประหยัดที่สุดคือ 

   = 
D

Q *  = 
10000

3112000x  = 62.2  วัน 

 

บทสรุป 

 การวางแผนและควบคุมการผลิตและบริการเป็นเครื่องมอืที่มบีทบาทสําคัญในการ

เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองตอสภาพการแขงขัน การผลิต หมายถึง ขบวนการหรือ

ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงปใจจัยการผลิต ( Input) ใหเป็นผลผลิต (Output) ซึ่งปใจจัยการผลิต

นอกจากจะหมายถึง ที่ดิน แรงงาน ทุนและผูประกอบการแลว ยังหมายถึง วัตถุดิบและสินคา

ขั้นกลางทุกชนิดที่ใชในขบวนการผลิต ทั้งนี้การผลิตที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงปใจจัยดาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน 

 การปฏิบัติการ/การดําเนินการ หมายถึง กระบวนการภายในองคแการซึ่งใชปใจจัย

นําเขา (คน เงินทุน วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณแ) และแปรรูปปใจจัยนําเขาใหออกมาเป็นปใจจัยนําออก 

(สินคาและบริการ) การบริหารการผลิต เป็นการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อการผลิตสินคา

หรือบริการโดยการออกแบบ (Design) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation) จากปใจจัย
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นําเขา (Input) เพื่อใหออกเป็นปใจจัยนําออก (Output) รวมถึงการตัดสินใจวาจะผลิตอะไร     

จะผลติอยางไร และใชบุคลากรอยางไรดวย 

                  การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน เป็นการศึกษา วิเคราะหแ กําหนดแนวทางปฏิบัติ 

และควบคุมกระบวนการแปรรูปปใจจัยนําเขาหรือทรัพยากรการดําเนินงานใหเป็นผลลัพธแในรูปของ

สินคาและ/หรอืบริการอยางเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคแขององคแการ 

 การวางแผนและการควบคุมการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิตมีวัตถุประสงคแ

เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด (เครื่องจักรและอุปกรณ์ แรงงาน และ

วัตถุดิบ) การวางแผนการผลิตอยางเป็นระบบ จะมีการไหลเวียนของขอมูลดานการผลิตเกิดขึ้น 

ขอมูลดังกลาวจะมีจะมีความสัมพันธแเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในองคแการและเป็นกลไกสําคัญ 

สําหรับการควบคุมการดําเนินงานดานการผลิต การวางแผนการผลิตมี 3 ระยะ คือการวางแผน      

การผลิตระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น ซึ่งในแตละระยะจะมีรายละเอียดการวางแผนแตกตาง

กันไปสอดคลองตามสภาพแวดลอมและเงื่อนไขทางธุรกิจ เมื่อมีการวางแผนการผลิตแลว และไดนํา

แผนไปดําเนินการ การควบคุมตารางการผลิตจะเป็นกิจกรรมที่ทําหนาที่ติดตามผลและรายงาน

ความกาวหนาของงาน เพื่อใหผูควบคุมการผลิตสามารถมองเห็นความกาวหนาของงานไดอยางชัดเจน  

เทคนิคที่ใชจะแสดงความกาวหนาของงานแตละชนิดเทียบกับเวลาที่ใชทําที่เป็นที่รูจักและนิยมใชกัน

คือ แผนภูมแิกนทแ (Gantt Chart) และการจัดสมดุลสายการผลิต 

               การบริหารการผลิตที่ตองการประสิทธิภาพในการดําเนินงานยอมตองการตนทุนการ

ผลิตต่ํา การจัดการดานกําลังการผลิตจึงเป็นสวนหนึ่งที่จะลดตนทุนการผลิตใหต่ําลงได เพราะเป็น

การวางแผนใชเครื่องจักรอุปกรณแ และสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งเป็นทรัพยากรขององคแการ การมี

ขนาดการผลิตที่ประหยัดหรือการที่มีตนทุนเฉลี่ยของผลิตภัณฑแตอหนวยลดลงไมใชเพราะการเป็น

โรงงานขนาดใหญ ผลิตในประมาณสูงจึงจะทําใหเกิดขนาดการผลิตที่ประหยัด นอกจากนี ้       

การคํานึงถึงการวางผังโรงงานดานการขนยายวัสดุ และการกําหนดพื้นที่ภายในโรงงาน ก็เป็น     

สิ่งสําคัญที่ชวยลดเวลา และคาใชจายได การวางผังนั้นสามารถวางไดตามกระบวนการผลิตตาม

ผลิตภัณฑแ แบบผสม และแบบชิ้นงานอยูกับที่ งานสําคัญอีกอยางหนึ่งในการบริหารการผลิตคือ

การจัดหาวัสดุและการจัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยลดตนทุน ทั้งคาใชจายและ

ระยะเวลาลงไดมาก 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 8 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท 

1. การผลิตและการบริหารการผลิตมีความหมายอยางไร 

2. ใหอธิบายการวางแผนและการควบคุมการผลิตได พรอมเขียนแผนภาพ 

3. การวางแผนและการควบคุมการผลิตโดยแผนภูมแิกรนทแมปีระโยชนแอยางไร           

ใหนักศึกษาลองเขียนแผนภูมิแกรนทแ สําหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมา 1 แผนภูมิ 

4. ใหอธิบายถึงการประหยัดตอขนาด 

5. หาภาพการจัดผังโรงงาน 1 ภาพ พรอมอธิบายการจัดแผนผังตามภาพและ         

แสดงความคิดเห็นวาเหมาะสมหรอืไม อยางไร 

6. หนาที่สําคัญในการจัดการวัสดุมีอะไรบาง 

7. ใหบอกถึงความสําคัญของการบริหารสินคาคงคลัง 

 

ส่วนที่ 2   กรณศึีกษา 

ผลิตอย่างไรให้มีพลวัต 
 

 จุดตายของธุรกิจ ก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า กลายเป็นเศษ 

กลายเป็นเหลือ ซึ่งมันหมายถึงกําไร โลกในยุคที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นอะไรที่

ความยอมรับไดยาก ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธมันไดยาก แตใครจะรูวาการเปลี่ยนแปลงเป็น

เหมอืนยาขม คือยิ่งเปลี่ยนยิ่งดี 

 เกษมพัฒน์  พาณิชย์ลือชาชัย วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่ออยางนั้น และก็ยืนยันวา ในการบริหารการีผลิตในโลกทุวันนี้ควรเป็นแบบ

พลวัต (Dynamic Production Management : DPM)   

 “สําหรับผม Dynamic กับ Change มีความหมายว่า เป็นความเปลี่ยนแปลง

เช่นเดียวกัน แต่ต่างกันตรงความเร็ว ถ้าเปรียบว่า Change มีความเร็วสิบกิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง Dynamic จะต้องเร็วมากกว่าเป็นยี่สิบหรือสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง” 

 สําหรับเขาแลว Dynamic หรือพลวัต ก็คือวิถีของผูนําที่มักชิงลงมือเปลี่ยนแปลง

กอน ลุยกอน และเร็วกวาคนอื่น ดังนั้น Dynamic จึงไมตางกับคําวา Innovation หรือนวัตกรรม

แตอยางไร 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกการผลิตในเวลานีไ้มงายเหมอืนอยางเคย 
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 “เราจะหยุดน่ิงไม่ได้ เพราะคําว่าทรงตัว หรือธุรกิจจะดีอยู่อย่างน้ีไม่มี

ตลอดไป ดูกรณีเกิดน้ําท่วม ถามว่ามันเกิดบ่อยหรือเปล่า ก็ไม่บ่อบ ผ่านไปห้าปีก็ไม่เห็น

มา แต่พอสิบปีมันก็มา” 

 ความสุข ความสําเร็จอยูไดไมคงทน ยาวนาน มักมีความทํานายนานับประการ

เกิดขึ้นระหวางทางเสมอ 

 แล้วพลวัตเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 เกษมพัฒนแ  บอกวาเกิดจากสามเรื่อง ไดแก 1. ระบบ  2. กระบวนการแกไขปใญหา 

และ 3. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งทั้งสามเรื่องนี้จะตองเริ่มตนดวย “เปูาหมาย” วาทําไป

เพื่ออะไรอยูเสมอ 

 “การทําตามระบบก็เพื่อใหไดตามเปูาหมายที่ตั้งไว สวนการแกปใญหาเองก็ตองมี

ระบบเหมือนกัน และในเวลาของการปรับปรุงก็ตองมีระบบ เมื่อเกิดปใญหาก็ตองแกมันเป็น

วงจรอยางนี้ หากไมเขาใจที่สุดก็จะกลายเป็นการถอยหลัง” 

  เขาไดฝากขอคิดเตือนใจวา ระบบน้ันไม่ได้มีไว้แบก แต่มีไว้ให้ทําตาม ระบบ

ไม่ได้เป็นภาระแต่เป็นพานหะนําไปสู่ความสําเร็จได้รวดเร็วกว่าและดีกว่า 

 จากประสบการณแในการเป็นที่ปรึกษาเขายกตัวอยางวา มีบางโรงงานเต็มไปดวย

ปูายมาตรฐานตาง ๆ ไมวาจะเป็น ISO GMP HACCP  ฯลฯ แตที่สุดมาตรฐานเหลานี้กลับไมชวย

อะไร เพราะในระบบการผลิตนัน้เต็มไปดวยความสูญเสีย 

 “จุดตายของธุรกิจ ก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า กลายเป็นเศษ 

กลายเป็นเหลือ ซึ่งมันหมายถึงกําไร ถ้าเราใส่ไปร้อยบาท แต่เสียห้าบาท ตลอดขณะที่

คนอื่นเสียแค่สองบาท เขาก็ทํากําไรท่ีมากกว่า” 

 สวนการแกไขปใญหา ถือวาเป็นทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ทีเดียว 

 เกษมพัฒนแ บอกวา มีหนังสือเลมหนึ่งไดตั้งโจทยแไววา ในศตวรรษที่ 2 อะไรคือ

ทักษะที่สําคัญที่สุด และคําตอบก็คือ ทักษะการแกปใญหานั่นเอง 

 “ในการแก้ปัญหาสิ่งที่ติดตามมาก็คือ ทักษะการคิด และการลงมือทําที่เป็น

ระบบ ด้วยการเชื่อมโยงเหตุผลต่าง ๆ เข้ากันอย่างบูรณาการ” 

 ประเด็นสําคัญตองไมลืมวาในการแกปใญหาทุกครั้งตองมองไปที่ เปูาหมาย

ตลอดเวลา คือตองแกปใญหาเพื่อใหไดมาซึ่งเปูาหมาย 

 และขอคิดด ีๆ ซึ่งเป็นสุภาษิตของทิเบตที่เขาฝากไวก็คือ ปใญหาไมไดมีไวกลุม แตมี

ไวใหแก ปใญหาที่แกไดจะกลุมไปทําไม ปใญหาถาแกไมไดก็จะกลุมไปทําไม ทําไดก็ลงมือทํา ถา

แกไมไดก็ไมเห็นเป็นอะไร ปใญหาน้ันไมไดมไีวใหเครียด แตมีไวใหคดิ แตอยาคิดจนเครียด 
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 ขณะที่การปรับปรุงอยางตอเนื่องนั้น จะใหสําเร็จตองอาศัย วงจรที่ชื่อ Dynamic 

Cycle ประกอบไปดวย PDCA : P (Plan) คือ วางแผน D (DO) คือการปฏิบัติตามแผน C (Check) 

คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ และ A (Act) คือการแกไขปใญหา 

 “คนมักสับสนในเรื่องการผลิต กับการวางแผน เรื่องการผลิตถือวาเป็นเรื่องใหญ 

ตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก และมีตนทุนสูง จะคิดอยางเดียวไมไดตองมีการวางแผนเพื่อให

ไปถึงเปูา” 

 เขาบอกวาการวางแผนก็คือ หนทางนําไปสูความสําเร็จที่ยิ่งใหญ และยกตัวอยาง 

มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลกเชน ฮารแวารแด บอสตัน มกีารทําสํารวจนักศึกษาที่เรียนจบเพื่อใหรู

วาเสนทางสายอาชีพของพวกเขาเหลานั้นเตบิโตอยางไร โดยแบงเด็กออกเป็น 3 กลุม โดยกลุม

แรกนั้น เป็นกลุมเด็กที่ไมไดคิดหรือวางแผน แตรอและเลือกงานที่นําเสนอผลตอบแทนที่นา

พอใจที่สุด สวนกลุมที่สองเป็นกลุมที่เมื่อเรียนจบแลวก็ไปทํางานที่ชอบ และกลุมสุดทายเป็น

กลุมที่มกีารวางแผน กําหนดลําดับช้ันการเติบโตของชีวติการทํางานไวอยางชัดเจน 

 ผลลัพธแก็คือ ในเวลา 10 ปี เด็กกลุมที่วางแผนชีวิตไวอยางชัดเจนมีการเติบโตใน

หนาที่การงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของรายรับมากกวาเด็กสองกลุมแรกหลายเทาตัว 

 อยางไรก็ดี ความสําเร็จนัน้ขึน้อยูกับวินัย ความมุงมั่น และมีเปูาหมายที่ชัดเจนดวย 

รวมทั้งความสําเร็จจําเป็นตองมี “ตัววัด” ดวย 

 วัดในเรื่องใดบาง เกษมพัฒนแ  บอกวาหลักๆ มีอยูสามดาน คือ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และผลิตภาพ 

 “คนมักสับสนวาอะไรคือประสิทธิภาพ อะไรคือประสิทธิผล ยกตัวอยางเชน การ

วัดยอดขาย ซึ่งตองดูวายอดขายที่ไดจริงและยอดขายที่คาดหวังเป็นไปตามความตองการ

หรือไม เป็นการวัดประสิทธิผล ยอดขายนั้นคือผลลัพธแของการผลิตและการขาย และไมเพียง

แคนั้น ตองวัดความพึงพอใจดวย เชนหากตองการยอดขายพันลานแตตองใชเงินลงทุนไปเกา

รอยกวาลานก็คงไมใชความพึงพอใจ ดังนั้นวัดประสิทธิผลอยางเดียวไมพอ ตองวัด

ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ เขาไปดวย” 

 แตสูตรสําเร็จจะเกิดขึ้นไดนัน้ตองไปบรรจบที่การวัดผลิตภาพ หมายถึง เอาผลจริง

ที่ไดมาหารดวยสิ่งที่ใชไป เพื่อเทียบวาคุมคาหรอืไม 

 เกษมพัฒนแ บอกวาความรู กระบวนการที่พูดมาทั้งหมดสรางพลวัตในการผลิตได

สําเร็จมาหลายยุคสมัย เขามองวา ความรู้ที่ใช้ได้จะไม่มีวันตกยุค และจะไม่มีวันเก่าเลย 

 อยางไรก็ดี หลักการที่ดี หรือระบบที่ยอดเยี่ยมจะไมอาจเกิดขึ้นไดเลยหาก

ปราศจากคน ซึ่งตองเป็นคนที่มคีวามสุขดวย 
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 เขาแนะวา ทุกธุรกิจอย่าลืมสร้างคน และต้องดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี โดย

ต้องตระหนักถึงคําว่า ส่วนร่วม ส่วนได้ ส่วนเสีย อยู่เสมอ 
 

ที่มา : http://www.siamhrm.com/?name=management&file=readnews&max=613 

 

คําถาม 

1. ใหอธิบายถึงการผลิตอยางมพีลวัตตามที่ผูเขียนเสนอ หมายถึงอยางไร 

2. การวัดผลิตภาพคืออะไร 

3. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตางกันอยางไร 

4. ใหสืบคนความหมายของคําวา ISO HACCP GMP TQM และ Lean Production วา       

คืออะไร อธิบาย 
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บทที่ 9 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจดัการ 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. สามารถอธิบายความหมายของหลักการจัดการได 

2. สามารถอธิบายความหมายของการบริหารจัดการได 

3. สามารถอธิบายถึงเหตุผลที่การจัดการเป็นทั้งศาสตรแและศลิปได 

4. สามารถอธิบายถึงความสําคัญของการจัดการได 

5. สามารถอธิบายถึงหนาที่ของการจัดการได 

6. สามารถอธิบายระดับของผูบริหารทั้ง 4 ประเภทได 

7. สามารถอธิบายบทบาทของผูบริหารได 

8. สามารถอธิบายทักษะรูปแบบของการจัดการได 

9. สามารถอธิบายถึงปใจจัยที่มอีิทธิพลตอความสําเร็จในการจัดการได 

10. สามารถอธิบายถึงความสัมพันธแระหวางการจัดการกับองคแการได 

11. สามารถอธิบายและบอกลักษณะภาวะผูนําได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 
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9.1 หลักการจัดการ (Management Principles)  

 ปีเตอรแ เอฟ. ดรัคเกอรแ ปรมาจารยแดานการบริหารจัดการของโลก ไดเขียนหนังสือ

เรื่อง “Management Challenges for The 21st Century” (2001) สรุปสาระสําคัญไดวา...โลกใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง สังคมยุคใหม่มีปัญหาท้าทายที่ส าคัญส าหรับ

องค์การ ผู้บริหาร หรือแม้กระทั่งคนท างานทุกๆ คน  การใคร่ครวญว่าความรู้ความสามารถที่

ทุกคนมีอยู่จะสามารถจัดการกับปัญหาที่ท้าทายอย่างไร เพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กรและ    

ตัวเราเอง ปัญหาท้าทายที่เป็นภาพของอนาคต การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นบทบาท   

ที่ส าคัญ หรือดังที่มีคําพูดที่เคยไดยินจากปากชาวจีนที่วา “แพ้-ชนะ ชี้ขาดกันที่แม่ทัพ” ผูนํา

องคแการจงึตองมีความรู ความสามารถในการจัดการองคแการ ไมเพียงเพื่อความอยูรอด แตยัง

ตองกาวใหทันแนวโนมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะพบวา มีการดําเนินการทางธุรกิจทั้งทางการตลาด 

การจัดหาแหลงทรัพยากร และการดําเนินการในระดับโลกมากขึ้น มีบริษัทเสมือน หรือบริษัทที่

ทําธุรกิจผานสารสนเทศมากขึ้น มีทางเลือกทางธุรกิจมากมาย มุงบริการมากขึ้น มีความรวดเร็ว

และยืดหยุน มีระบบโลจิสติกสแที่ทันสมัย มีการใชธุรกิจแบบพาณิชยแอิ เล็คทรอนิกสแสูง                 

มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีล้ําเลิศ  มีองคแความรูและนวัตกรรมใหมๆ ทีจ่ะสนับสนุนการทําธุรกิจ

มากขึ้น นอกจากนี้  ยังตองมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้นดวย 

ผูประกอบการจงึจําเป็นตองพัฒนาตัวเองใหมีทักษะหลากหลาย เกงการจัดการ (คน งาน เงิน) และ

กลาเปลี่ยนแปลง 
 

 ความหมายของการจัดการ 

 การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารปฏิบัติเพื่อนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตาม

เปูาหมายขององคแการโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร (เนตรแพัณณา  ยาวิราช, 2553, น. 2) 

 การจัดการ ยังหมายถึง ภาระงานและกิจกรรมที่ เกี่ยวของในการนําองคแการใน            

ดานการวางแผน การจัดองคแการ การควบคุมคนและทรัพยากรอื่น  ๆ(Hellriegel & Slocum, 2005, p. 15)  

 ดังนั้น การจัดการจึงเป็นการดําเนินการเพื่อใหองคแการสามารถบรรลุผลได      

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นกระบวนการการทํางานอยางเป็นขั้นตอนโดย

อาศัยบุคคลอื่นทํางานแทนใหสําเร็จและบรรลุผลไดตามเปูาหมาย หรือตามวัตถุประสงคแที่

กําหนดไวลวงหนา ความหมายของการจัดการแยกเป็น 3 ประเด็น ไดแก (1) การใชบุคคลอื่น

ทํางานใหแกองคแการอยางมีศิลปะในการนําองคแการ (2) เป็นกระบวนการ กลาวคือ มีความสัมพันธแ

กับการกําหนดจุดมุงหมายขององคแการ และแปรเปลี่ยนจุดมุงหมายสูการปฏิบัติจริงและวัดผลลัพธแ  

(3) เป็นกลุมของบุคคลที่ทําหนาที่ตัดสินใจและจัดการกิจกรรมตางๆ ในองคแการ เชน กําหนด

ทิศทางองคแการ สื่อสารเปูาหมาย ประสานงานใหสมาชิกดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เป็นตน 
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 หลักการจัดการ เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหารหรือผูจัดการ ซึ่งในที่นี้จะขอ

กลาวอางถึงหลักการจัดการตามทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol ที่ใชกันทั่วไป 14 ขอ ดังนี้ 

(1) หลักที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility) 

หมายถึง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได ผูซึ่งมีอํานาจหนาที่ ใน    

การออกคําสั่งไดนั้น ตองมีความรับผดิชอบตอผลงานของตนทีท่ําลงไปดวย 

(2) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) คือ ในการ

กระทําใดๆ ควรมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวในการสั่งการเทานั้น เพื่อปูองกันมิใหเกิดความสับสน

ในคําสั่ง การปฏิบัติตามหลักขอนี้ ยอมจะชวยใหสามารถขจัดขอขัดแยงระหวางฝุาย/แผนกงาน 

และระหวางบุคคลในองคแการใหหมดไป 

(3) หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of Direction) กิจกรรมของกลุมที่มี

เปูาหมายเดียวกัน ตองดําเนนิไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน เป็นไปตามแผนงานที่เป็น

แผนเดียวกัน 

(4) หลักของการธํารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar Chain) การวางสายการบังคับบัญชา

จากระดับสูงมายังระดับต่ําสุด เป็นสายการบังคับบัญชาของการอํานวยใหการบังคับบัญชา

เป็นไปตามหลักของการมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว และชวยใหเกิดระเบียบในการสื่อสาร 

ถายทอดขาวสารขอมูลระหวางกันอีกดวย 

(5) หลักของการแบ่งงานกันทํา  (Division of Work or Specialization) เป็นการแบงงาน

กันทําตามความถนัด  

(6) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) ระเบียบวินัยในการทํางานเกิดจาก

การปฏิบัติตามขอตกลงในการทํางาน มุงที่จะกอใหเกิดการเคารพเชื่อฟใง และทํางานตามหนาที่

ดวยความตั้งใจ ซึ่งจะทําไดโดยที่ผูบังคับบัญชาตองมีความซื่อสัตยแสุจริต และเป็นตัวอยางที่ดี 

ขอตกลงระหวางผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชาตองเป็นไปอยางยุติธรรม และจะตอง

ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอยางเสมอตนเสมอปลาย 

(7) หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (Subordination 

of Individual to General Interest) หลักขอนี้ระบุวา สวนรวมยอมสําคัญกวาสวนยอยตางๆ การที่ให

งานสําเร็จผลตามเปูาหมายของกลุม (องคแการ) นั้น ผลประโยชนแสวนไดเสียของกลุม (องคแการ) 

ยอมตองสําคัญเหนืออื่นใดทั้งหมด 

(8) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) การใหและวิธีการ

จายผลประโยชนแตอบแทนตองยุติธรรม และใหความพอใจมากที่สุดแกทั้งฝุายลูกจางและ

นายจาง 
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(9) หลักของการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) หมายถึง ในการบริหาร

จะมีการรวมอํานาจไวที่ศูนยแกลาง เพื่อใหสามารถควบคุมสวนตางๆ ขององคแการไวไดเสมอ และ

การกระจายอํานาจจะมากนอยเพียงใดก็ยอมแลวแตกรณี 

(10) หลักของความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) ทุกสิ่งทุกอยางไมวาคน หรือ 

สิ่งของตางตองมีระเบียบและรูวา  ตัวตนอยูในที่ ใดของสวนรวม หลักการนี้  หมายถึง          

หลักพืน้ฐานที่ใชในการจัดสิ่งของและตัวคนในการจัดองคแการนั่นเอง 

(11) หลักของความเสมอภาค (Equity) ผูบริหารตองยึดถือความเอื้ออารีและ

ความยุติธรรมเป็นหลักปฏิบัติตอผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใหไดมาซึ่งความจงรักภักดี และ     

การทุมเทอุทิศตนเพื่องาน 

(12) หลักความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างทํางาน (Stability of Tenure) กลาววา 

ทั้งผูบริหารและคนงานตองใชเวลาระยะหนึ่ง เพื่อเรียนรูงานจนทํางานไดดี การที่คนเขาออกมาก

ยอมเป็นสาเหตุใหตองสิ้นเปลือง และเป็นผลของการบริหารงานที่ไมมีประสิทธิภาพ 

(13) หลักของความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นหลักการเปิดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา

ไดใชความริเริ่มเพื่อพัฒนาองคแการ และรักษาบุคลากรที่เกง ฉลาดไว  

(14) หลักของความสามัคคี (Esprit de Corps) เนนถึงความจําเป็นที่คนตองทํางาน

เป็นกลุมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Teamwork) และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการติดตอสื่อสาร 

(Communication) เพื่อใหไดมาซึ่งกลุมทํางานที่ดี 
 

หลักการจัดการของ Fayol ขางตนนี้ เป็นหลักเกณฑแที่ยังใชปฏิบัติอยูจนทุกวันนี้ เพราะ

ไมวาจะพิจารณาถึงกิจการใด จะเห็นไดวา งานบริหารขององคแการทั้งหลาย มีการจัดแบงหนาที่ของ

ผูบริหาร/ผูจัดการ ไวใกลเคียงกับหลักของ Fayol ที่กลาวมานี ้
 

9.2 การบริหารจัดการ 

โดยทั่วไปจะพบไดวา การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management)       

มีความหมายไมแตกตางกัน แตมีขอสังเกตวา การบริหารจะเกี่ยวของกับกําหนดนโยบาย สวนการจัดการ 

เป็นการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังพบวามีผูบริหารและนักวิชาการใชคําวา “การบริหาร

และการจัดการ” ผสมผสานกันจนแยกคําสองคํานี้ไมออก แต "การบริหาร (Administration)” เนน   

การทําหนาที่ช้ีนําองคแการ กําหนดนโยบาย ทิศทางองคแการ และตัดสินใจในการดําเนินงานขององคแการ 

เป็นการทํางานใหลุลวงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นคนทํา เรียกวา “ผูบริหาร (Administrator)” สําหรับ   

การจัดการ (Management) เนนกระบวนการทํางานอยางเป็นขั้นตอน มีมิติที่ซับซอน เช่ือมโยง     

หลายฝาุยจงึตองอํานวยการ ประสานการทํางานรวมกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินกิจกรรมในสวนงานตาง  ๆ      

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูทําหนาที่ลักษณะเชนนีว้า เราเรียกวา “ผูจัดการ (Manager)” 
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การใชคําวา “การบรหิารจัดการ” รวมกันอาจเนื่องจากเห็นวาทั้งการบริหารและ

การจัดการนั้นลวนแลวแตมีจุดมุงหมายไปในทํานองเดียวกัน กลาวคือ เป็นการทํางานเพื่อให

บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคแองคแการ ในปใจจุบันจะพบวาทั้งการบริหารและการจัดการ

ไมไดมีเพียงเฉพาะบางหนวยงานเทานั้น แตยังปรากฏในทุกสวนงานทั้งที่เป็นสวนงานสําคัญ

หรือไมสําคัญ หลายองคแการจึงไดนําเอาขั้นตอนกระบวนการและหลักการของทั้งการบริหาร

และการจัดการไปประยุกตแใชรวมกัน การทํางานในปใจจุบันจึงพบความแตกตางกันของคําวา

การบริหารและการจัดการนอยมาก นอกจากนี ้คําวา “การบริหารจัดการ” ยังถูกใชในองคแการ

สมัยใหมทั้งในองคแการภาครัฐและเอกชน 
 

9.3 การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 

ศาสตร์ (Science) หมายถึง สิ่งที่เป็นวิทยาการที่สามารถศึกษาไดโดยใชหลักการ

สังเกต ทดลอง คนควาอยางเป็นระบบ มีเหตุและผลเป็นไปตามตรรกะ (พัชสิร ีชมพูคํา, 2552, น.12)      

หรือกลาวไดวา เป็นความรูที่ไดจัดระบบมาแลว มีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ ใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรแ (หลักและเหตุผล) ในการพัฒนาความรู ประกอบดวย  แนวความคิด ทฤษฎี 

ความรูที่สะสมจากการพัฒนา การทดลอง การวิเคราะหแ 

ศิลป์ (Art) หมายถึง สิ่งที่ใชความรูสึก ประสบการณแ สัญชาตญาณ ความสามารถ

สวนบุคคล (พัชสิรี ชมพูคํา, น. 12)  หรือเป็นความรูทางดานพฤติกรรม (Behavioral Knowledge) 

เป็นเทคนิคในการปฏิบัติเพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว นอกจากเป็นพรสวรรคแของ

ผูบริหารแลวยังตองใชประสบการณแ ความสามารถและการฝกึอบรมที่ดี 

ซึ่งมีการเปรียบเทียบแนวคิดแบบศลิปและศาสตรแ  ดังตารางที่ 9.1 
 

ตารางที่ 9.1 แสดงการเปรียบเทียบการจัดการตามแนวคิดแบบศลิปะและแนวคิดวิทยาศาสตรแ 
 

แนวคิดศลิปะ แนวคิดวิทยาศาสตรแ 

1. ทักษะสวนบุคคล 

2. การตดิตอสื่อสาร 

3. การสรางแรงจูงใจ 

1. การสังเกตและการตัง้สมมติฐาน 

2. การทดลองหรอืพิสูจนแ 

3. ทดลองซ้ําเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง 
 

ท่ีมา : อนิวัช แกวจํานง. (2552, น. 27) 
 

        จากความหมายขางตน การจัดการ จัดเป็น ศาสตรแ เนื่องจากการจัดการ เป็นสาขาของ

ความรูที่สามารถอธิบายไดอยางมีระบบวาทําไม อยางไร มีการสังเกตและตั้งสมมติฐาน มีการทดลอง

หรือพิสูจนแ มีการทดลองซ้ําเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตองจนเกิดเป็นทฤษฎีและหลักการ เชน ทฤษฎี

แรงจูงใจ เป็นตน  
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 และ การจัดการ ก็มีความเป็น ศิลป ตามความหมายขางตนดวย เนื่องจากเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยแ เกี่ยวกับทักษะสวนบุคคล และมนุษยแสัมพันธแ 

         กลาวคือ การจัดการ เป็นทั้งศาสตรแและศิลป รวมถึงความเกี่ยวของกับศาสตรแตางๆ  

อีกหลายสาขาวิชาเชน จิตวิทยา เศรษฐศาสตรแ คณิตศาสตรแ สังคมวิทยา และพฤติกรรมมนุษยแ 

การกาวสูการเป็นผูบริหารมืออาชีพจึงตองศึกษาศาสตรแทุกแขนงเพื่อการบูรณาการและประยุกตแ  

ใชในการจัดการไดอยางเหมาะสม 
 

9.4 ความสําคัญของการจัดการ 

 การที่องคแการจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นอยูกับ     

การช้ีนําและกํากับเพื่อใหองคแการสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก กลุมและสังคม

ทีส่ะทอนใหเห็นถงึความเจริญกาวหนาขององคแการ ปใจจุบันจะพบวา บุคคลจําเป็นที่ตองเรียนรู

เรื่องการจัดการ ดวยสาเหตุดังนี้ 

1. เนื่องจากกระแสสังคมปใจจุบันทําใหเกิดแรงปรารถนาหรือความตองการของ

องคแการในการทําการผลิตสนิคาคุณภาพและการใหบริการที่ดี 

2. บุคคลในองคแการไมไดรับการฝึกอบรมเพื่อใหกาวขึ้นมาเป็นผูบริหารไดทุกคน  

ดังนั้นบุคคลที่ไมไดรับการฝึกฝน อบรบตองรูจักแสวงหา หรือคนควาเพื่อเรียนรูใหตนเองมี

ความสามารถที่สูงขึน้ 

3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทําใหทุกคนจําตองปรับเปลี่ยนตนเองใหได

จึงตองเรียนรู ใหเกิดความรู  ฝึกฝนใหเกิดความความเช่ียวชาญและความชํานาญในการผลิต

และบริการตามที่องคแการตองการ 

กลาวโดยสรุป ความสําคัญของการจัดการในเชิงธุรกิจมดีังนี้ 

1. การจัดการเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหาร (Tools) เพื่อใหการดําเนินการ

เป็นระบบและสามารถประยุกตแใชไดดีจะกอใหเกิดการประสานงานที่ดีและประสบผลสําเร็จใน         

การทํางานแตละงาน เครื่องมือที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัด

องคแการ การบริหารทรัพยากรมนุษยแ การนํา และการควบคุม รวมถึงเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม 

เชน การวางแผนเชิงกลยุทธแ, Balanced Score Card, ตัวชี้วัด (KPI) Best Practice, Total Quality 

Management (TQM) เป็นตน 

2. การจัดการเป็นปัจจัยกําหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การ 

(Efficiency and Effectiveness) ปใจจุบันจะพบไดวา  องคแการจะจัดตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคแใด

ลวนตองนําหลักการจัดการไปใชอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้  การจัดลําดับองคแการที่มี           

ผลการดําเนินงานที่ดีในแตละปีตัดสินกันที่การจัดการ จึงกลาวไดวาการจัดการเป็นปใจจัย

กําหนดประสทิธิภาพและประสิทธิผลขององคแการอยางแทจริง 
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3. การจัดการเป็นหน้าที่สําคัญของผู้บริหารทุกคน  (Functions) ผูบริหาร

จําเป็นตองนําหลักการและทฤษฎีการจัดการมาประยุกตแใชใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลไดจริง และใหทันตอการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกปใจจุบัน 

ผูบริหารจงึมีหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงในการนําองคแการ

ไปสูองคแการที่มสีมรรถนะสูง 

4. การจัดการทําให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนด (Attainment of Goals 

or Objectives) การที่องคแการจะไดกําหนดจุดมุงหมายเป็นเลิศ หรือ เป็นผูนํา หรือ มุงความเจริญเติบโต 

แตไมรูจักนําเทคนิควิธีเพื่อกําหนดแนวทางที่จะนําไปสูจุดมุงหมายใหได จุดมุงหมายนั้นก็เป็นแค

ความฝในลมๆ แลงๆ ผูบริหารจึงควรรูจักที่จะนํากระบวนการจัดการที่ดีไปปรับประยุกตแใชโดย

สามารถประสานแนวคิดของพนักงานแตละคน แตละกลุม หรือแตละหนวยงานในองคแการ   

ไดเป็นผลสําเร็จก็ยอมทําใหการทํางานรุดหนาไปไดดวยดีและประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็ว 

5. การจัดการสามารถใช้เป็นแนวทางของเหตุและผลอย่างเป็นระบบ 

(System) ผูบริหารองคแการสามารถแยกแยะปใญหาโดยใชแนวทางของเหตุและผลในการคิด

และดําเนินงานอยางเป็นระบบดวยหลักการจัดการ รวมถึงกลาเปิดเผยหรือนําขอมูลจริงมาใช

ในการพิจารณาเพื่อแกไขปใญหาและตัดสินใจในการดําเนินงานขององคแการทั้งปใจจุบันและ

อนาคต 
 

9.5 หน้าที่การจัดการ (Management Functions) 

 องคแการทุกองคแการตางมกีารจัดการในรูปแบบตางๆ แตโดยทั่วไปแลว การจัดการ

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดเปูาหมายและการพิจารณาทบทวนเปูาหมาย การสราง

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน การบริหารจัดการคุณภาพ การมีความสัมพันธแและ     

การจัดการสิ่งแวดลอมภายนอกองคแการ การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน ทุกองคแการที่

จัดตั้งขึ้นลวนมีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคแที่จะประสบผลสําเร็จและเจริญกาวหนาใน      

การดําเนินงานขององคแการ ผูบริหารจึงจําเป็นตองนําหลักการจัดการมาประยุกตแใชอยางไดผล  

กลาวคือ การจัดการที่ดี คือ การสามารถทําหนาที่ของการจัดการใหเกิดผล ซึ่งประกอบดวย

หนาที่หลัก 5 ประการ คือ  

 1.  การวางแผน (Planning) เป็นการกําหนดสิ่งที่จะตองทําอยางเป็นขั้นตอน 

เป็นกระบวนการหรือเป็นการกําหนดวิธีการในการปฏิบัติงานไวลวงหนาวา จะดําเนินการแบบใด   

จึงจะไดรับผลสําเร็จ การวางแผนจึงตองใชความรู ความสามารถและความเช่ียวชาญในสาขาตางๆ  

ตองทําการวิเคราะหแขอมูลและสภาพแวดลอมทางธุรกิจไดอยางแมนยํา รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผน

ตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อนําแผนไปปฏิบัติจริง มีการกําหนดระยะเวลาที่คาดวา    

จะทําใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สามารถสําเร็จลุลวงไดตามกําหนด การตัดสินใจของผูบริหารจึงมี   
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สวนสําคัญและมีอิทธิพลตอความสําเร็จของแผนเป็นอยางคือ การกําหนดเปูาหมาย ซึ่งเป็นหนาที่

ของผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ การวางแผนที่ดีตองทําการวิเคราะหแสภาพการณแไปพรอมๆ กับ        

การตัดสินใจอยางรอบคอบแมวาไดใชดุลยพินิจใน  การตัดสินใจอยางดีแลวก็อาจตองเผชิญกับ

เหตุการณแที่ไมคาดคิด การตั้งรับในเชิงรุกจึงตองวางแผนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติ           

อยางรอบคอบ การวางแผนที่ดีเพื่อการตั้งรับในเชิงรุก ตามหลักวิชาการอาจจําแนกได 2 ประเภท 

ไดแก การวางแผนกลยุทธแและการวางแผนการดําเนินงาน 

1.1 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนงานภาพรวม

องคแการ หรือ การวางแผนแมบทที่มีความซับซอน เชื่อมโยงทุกสวนงานเพื่อใชบอกทิศทาง    

การดําเนินงานขององคแการ โดยทั่วไปการวางแผนกลยุทธแเป็นความรับผิดชอบของผูบริหาร

จัดการระดับสูงและผูถือหุน การวางแผนกลยุทธแจึงเกี่ยวของกับการจัดการเชิงกลยุทธแ        

ซึ่งรายละเอียดไดกลาวไปแลวในบทที่ 5 

1.2 การวางแผนการดําเนินงาน (Operations Planning) แผนการดําเนินงาน

หรอือาจเรียกวาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนการดําเนินงานที่พบโดยมากเป็น แผนการปฏิบัติงาน

ในรูปแบบแตกตางกันทีม่ีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการอยางชัดเจน  
 

 2.  การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการจัดรูปแบบหนวยงานภายในองคแการให

คนและงานมีความสอดคลอง เหมาะสมกัน จึงเป็นการแบงหรือแยกแตละหนวยงานออกจากกันเพื่อให

เห็นหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนรวมถึงเพื่อกําหนดความสัมพันธแของบุคคลในแตละหนวยงาน  

การจัดองคแการอาจทําไดโดยการจัดทําแผนภูมอิงคแการ (Organization Chart) ที่แสดงใหเห็นโครงสราง

องคแการ (Organization Structure) ชวงของการควบคุม (Spain of Control) การจําแนกกลุมหรือกิจกรรม

ของหนวยงาน (Group Activities) อํานาจหนาที่ (Authority) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และ

การกําหนดความสามารถ (Capability) รวมถึงบุคคลที่จะเขามาทําหนาที่ในแตละตําแหนงงานดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.1 แสดงตัวอยางโครงสรางของหางหุนสวนจํากัด 

ที่มา : อนิวัช แกวจาํนง. (2550, น. 73) 

ที่ประชุมหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล 

พนักงาน พนักงาน 

 

พนักงาน 

 

พนักงาน 

 

พนักงาน 

 



                                                         บทที่ 9 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารจัดการ            

 
289 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.2 แสดงตวัอยางโครงสรางของบริษัทจํากัด 

ที่มา : อนิวัช แกวจาํนง. (2550, หนา 73) 
 

 3.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็น

ภารกิจสําคัญของผูบริหารทุกระดับ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดคนเขาทํางาน ไดแก การวางแผน

ทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource Planning) การสรรหา (Recruitment) การคัดเลือก (Selection) 

บุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสม การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (Training and Development) 

และการกําหนดคาตอบแทน (Compensation) 

 นอกจากนี ้ การจัดคนเขาทํางานยังหมายรวมไปถึงการรักษาบุคคลในองคแการใหมี

ความสุขในการทํางาน การสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อกระตุนใหพวกเขาทุมเทเพื่อ         

การทํางานอยางเต็มที่และเต็มใจที่สุด  
 

 4.  การนํา (Leading) หรือการสั่งการ หรือการอํานวยการจะเกิดขึ้นหลังจากได

จัดคนเขาทํางานและมอบหมายงานใหบุคคลเรียบรอยแลว บุคคลที่จะทําหนาที่ในการนําได

อยางมปีระสิทธิภาพตองมศีลิปะในการบังคับบัญชา มีภาวะผูนํา (Leadership) ใชหลักการจูงใจ 

(Motivation) มีมนุษยแสัมพันธแ (Human Relations) และมีการสื่อสารที่ดี (Communication) โดย

กลาวคือ การเป็นผูนําตองสามารถใหคําแนะนํา ดูแลและใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชาได 

อยางใกลชิด และสรางผลสําเร็จของงานอยางแทจริง 
 

 5. การควบคุม (Controlling) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชาวาเป็นไปตามแผนหรอืงานที่ไดมอบหมายหรือไมอยางไร หากพบอุปสรรค

หรอืปใญหาใดๆ ผูบริหารตองรีบทําการแกไขและตัดสินใจไดอยางฉับพลัน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล 

พนักงาน พนักงาน 

 

พนักงาน 

 

พนักงาน 

 

พนักงาน 

 

กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการรองผู้จัดการ 
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 ในการควบคุมจะตองจัดใหมีการวัดผลผูปฏิบัติวาไดผลตามเปูาหมายหรือ        

เกินเปูาหมายหรือไม  อยางไร ทั้งนี้ในการควบคุมผูบริหารตองกลาตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบ  

ขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานของผูใตบังคับบัญชาไดตลอดเวลาเพื่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงานที่ไดรับ  ในทางปฏิบัติการควบคุมสามารถดําเนินการไดใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การควบคุมคน (Human Controlling) เป็นการดูแลผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน

ในหนาที่ใดหนาที่หนึ่งใหเป็นภายในกําหนดระยะเวลา 

2) การควบคุมงาน (Jobs Controlling) เป็นการดูแลภารกิจที่มอบหมายแลวใหเป็นไป

ตามแผนและเกิดประโยชนแสูงสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9.3 แสดงหนาท่ีหลักในการจัดการ 

ที่มา : อนิวัช แกวจาํนงคแ. (2550, น. 75) 

 จากภาพที่ 9.3 แสดงหนาที่ในการจัดการ ซึ่งประกอบดวยหนาที่หลัก 5 ประการ 

ไดแก การวางแผน การจัดองคแการ การจัดการทรัพยากรมนุษยแ การนําและการควบคุม     

การใชหนาที่ดังกลาวจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นยังขึ้นอยูกับปใจจัยอื่นๆ อีกมาก 

โดยใชความรู ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณแ และมนุษยแสัมพันธแ  
 

9.6 ระดับของผู้บริหาร (Types of Managers) 

 การจัดการองคแการ นั้น สามารถจําแนกบุคคลในตําแหนงผูบริหารแตละระดับ 

ตามหนาที่และความรับผดิชอบ (Responsibilities and Duties) ไดดังนี ้

1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Managers) คือ บุคคลในตําแหนงประธานกรรมการ      

รองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ CEO (Chief Executive Office) COO (Chief Operating 

Officer) CIO (Chief Information Officer : CIO) ผูบริหารระดับสูงทําหนาที่ในภาพรวม ดังนี้ 

1) การสรางสรรคแเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคแการไปในแนวทางที่ดีขึ้น 

หน้าท่ีในการ

บริหารจัดการ 

การวางแผน 

การจัดองค์การ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

การนํา 

การควบคุม 
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2) พัฒนาและจูงใจบุคลากรเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีตอองคแการ 

3) สรางสรรคแวัฒนธรรมองคแการที่ดีเพื่อการปฏิบัติงานไปสูเปูาหมายเดียวกัน

และเพื่อภาพลักษณแที่ดีขององคแการ 

4) ดูแลดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับองคแการ 

2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) โดยทั่วไปทํางานในตําแหนงผูจัดการโรงงาน 

ผูจัดการเขตพืน้ที่ ผูอํานวยการฝาุยงานและผูจัดการฝุายงาน เป็นตน  ผูบริหารระดับกลาง ทําหนาที่

และรับผดิชอบ ดังนี้ 

1) กําหนดเปูาหมาย วัตถุประสงคแ และวางแผนรวมกับผูบริหารระดับสูง 

2) จัดสรรทรัพยากรในองคแการเพื่อทําใหเกิดการทํางานใหบรรลุผลตาม

แผนงานที่กําหนด 

3) ประสานงานและใหความรวมมอืกับทุกหนวยงานในองคแการ 

4) นําแผนงานขององคแการไปกําหนดเป็นกลยุทธแใชสําหรับหนวยงานที่รับผดิชอบ 

5) ดูแลและบริหารการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับตนและหนวยงานยอย 

6) รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานที่รับผดิชอบตอผูบริหารระดับสูง 

7) สรางการเปลี่ยนแปลงและเผยแพรกลยุทธแของผูบริหารระดับสูง 

3. ผู้บริหารระดับต้น (First-line Managers) ทํางานในตําแหนงผูบริหารสํานักงาน

ผูควบคุมดูแลและผูจัดการแผนก มีหนาที่และความรับผดิชอบเบือ้งตนในเรื่องผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการที่รับผดิชอบโดยตรงในการผลิตสินคาหรอืใหบริการ เป็นผูบริหารที่ทํางาน

รวมกับพนักงานโดยตรง หนาที่และความรับผดิชอบของผูบริหารระดับตน มีดังนี้ 

1) สนับสนุนและเฝาูดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติงาน 

2) สอนงานสําหรับพนักงานผูเขาใหมเพื่อการปฏิบัติที่ดีในฝาุยงาน 

3) จัดทํารายละเอียดตารางการทํางานของพนักงานเสนอตอผูบริหารระดับกลาง 

4) หนาที่ที่ตองผูกพันในงานตามแผนปฏิบัติการที่องคแการไดวางแผนไวแลว 

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานในเบือ้งตนเพื่อนําเสนอตอผูบริหารระดับกลาง 

4. หัวหน้าทีม (Team Leader) เป็นผูควบคุมและดูแลงาน บางองคแการไดจัดให

หัวหนาทีมอยูในระดับเทียบเทาผูบริหารระดับตน เนื่องจากตองทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย

จากองคแการในรูปของทีมงาน หรืออาจทํางานเป็นกะ (Shifted) ก็ได เรียกวาหัวหนากะ หนาที่

และความรับผดิชอบของหัวหนาทีม มดีังนี้ 

1) อํานวยความสะดวกเพื่อใหพนักงานในทีมสามารถปฏิบัติงานได 

2) บริหารจัดการเพื่อสรางความสัมพันธแกับหนวยงานอื่นๆ ภายนอกทีม 

3) บริหารจัดการเพื่อสรางความสัมพันธแกับหนวยงานอื่นๆ ภายในทีม 
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ทั้งนี้  หากองคแการไมไดมีการจัดตั้งตําแหนงหัวหนาทีมหรือหัวหนากะเพื่อ

ปฏิบัติงานเป็นทีมหรือเป็นกะก็ไมจําเป็นตองจําแนกระดับช้ันของผูบริหารออกเป็น 4 ระดับ    

จึงจําแนกเพียง 3 ระดับเทานั้นก็เพียงพอแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9.4 แสดงตําแหนงงานผูบริหารแตละระดับ 

ที่มา : Williams, C. (2005, p.13) 

 

9.7 บทบาทของผู้บริหาร (Manager Roles) 

 นอกจากหนาที่และบทบาทของงานการจัดการที่กลาวมาแลว ในหัวขอ 9.5 ผูบริหาร 

ยังตองสามารถจัดการตอสภาวการณแที่เผชิญอยู (Contingency) แตกตางกันกันไป นักบริหารที่

มีความเกงพรอมทั้ง 4 ดาน คือ เกงคิด เกงคน เกงงาน และเกงขาวสารขอมูลเทคโนโลยี           

ยอมตองมทีั้งความรู ความสามารถในงานสาขาที่ปฏิบัตินั้นเป็นอยางดี รวมถึงการประสานงาน

ในกิจกรรมที่ตองกระทําทั้งหมดขององคแการ ดังนั้นผูบริหารระดับสูงจึงมีบทบาทสําคัญอีก     

3 ประการ คือ  

1. บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) เป็นบทบาทของการเป็นผูที่คอย

นําและควบคุมการทํางานของแตละหนวยงานใหมีความสอดคลองและดําเนินไปในทิศทางและ

จุดมุงหมายเดียวกัน  จึงตองคอยประสานการทํางานและสรางความสัมพันธแกับทุกหนวยงาน

รวมถึงภายนอกดวย  เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันและสามารถทํางานรวมงานกันได ดังนี้ 

ผู้บริหารระดับกลาง 

  * ผู้จัดการทั่วไป      * ทรัพยากร 

  * ผู้จัดการท่ัวไป      * เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

  * ผู้จัดการเขตพื้นที่  * การประสานงาน 

  * ผู้จัดการฝ่าย        * ผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน 

     

 ผู้บริหารระดับต้น 

  * ผู้จัดการสํานักงาน  * ควบคุมดูแล 

  * ผู้ควงคุมดูแล         * การสอนงาน 

 * หัวหน้าแผนก          * ตารางการทํางาน 

       

 

                 หัวหน้าทีม 

* หัวหน้าทีม                       * อํานวยความสะดวก   

* ผู้อํานวยความสะดวกกลุ่ม   * ความสัมพันธ์ภายนอก 

* ผู้ติดต่อทีม                       * ความสัมพันธ์ภายใน 

 

 

 * หัวหน้าแผนก          * ตารางการทํางาน 

       

 

ผู้บริหารระดับสูง 

    * CEO      * การเปล่ียนแปลง 

    * COO     * ข้อสัญญา ข้อผูกมัด 

    * CIO       * วัฒนธรรมองค์การ 

    * CFO      * วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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1.1 การเป็นสัญลักษณแขององคแการ (Figurehead) ผูบริหารองคแการจะ

เปรียบเสมือนสัญลักษณแขององคแการโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได  เมื่อมีการกลาวถึงองคแการใด  

คนสวนใหญมักคิดถึงผูบริหารระดับสูงขององคแการนั้นแสดงใหเห็นวา ผูบริหารระดับสูงจะเป็น

สัญลักษณแขององคแการโดยอัตโนมัติ 

1.2 การเป็นผูนํา (Leader) ผูบริหารโดยหนาที่เป็นผูนําองคแการในการสราง     

ความมั่นใจแกบุคคลในองคแการและผูถือหุนวาจะนําพาองคแการไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ แตไมได

หมายความวา ผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งอยางเป็นทางการทุกคนจะตองแสดงบทบาทการเป็นผูนํา 

ทั้งนี ้บทบาทการเป็นผูนําของผูบริหารที่เห็นชัดเจน ไดแก การกําหนดนโยบายขององคแการ ตัดสินใจ

เรื่องตางๆ การใชเทคนิคในการจูงใจฯลฯ บทบาทการเป็นผูนําจะมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับ

ความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณแของแตละบุคคลอีกดวย  ผูบริหารจึงตองแสดงบทบาท

ผูนําที่ชัดเจนเพื่อทําหนาที่การนําและควบคุม และเพื่อเชื่อมโยงการทํางานระหวางบุคคลให

บรรลุเปูาหมายขององคแการ ดังนั้น ในการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งผูบริหารจึงจําเป็นตองพิจารณา

ถึงลักษณะความเป็นผูนําของบุคคลนั้นดวยเพื่อใหไดรับการยอมรับทั้งจากภายในและภายนอก

องคแการ 

1.3 การเป็นตัวแทน (Liaison) ผูบริหารสวนใหญจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อทําหนาที่  

ในฐานะตัวแทนองคแการในการปฏิบัติภารกิจทั้งภายในและภายนอกองคแการ เชน การเป็นตัวแทน              

ในการเขาเยี่ยมลูกคา เขารวมประชุม  เขาพบปะบุคคลสําคัญและการใหนโยบายกับพนักงาน เป็นตน   

2. บทบาทด้านสารสนเทศ (Informational Roles) เป็นบทบาทในการติดตอสื่อสาร

และประสานงานกับหนวยงานอื่นตลอดเวลา  ในการสรางความสัมพันธแดังกลาวจึงตองสราง

เครือขายโดยแสวงหาเครื่องมือที่จะชวยทําใหไดขอมูลและสื่อสารขอมูลนั้นไปยังกลุมเปูาหมาย

ที่ตองการได  การแสดงบทบาทดานสารสนเทศเป็นการแสดงบทบาท ดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบติดตาม (Monitor) เกี่ยวของในฐานะที่ผูบริหารจัดการตอง

ดําเนินงานตามหนาที่หลักจึงตองติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงตรวจสอบขอมูลโดยเฉพาะ

ขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อนํากลับมาใชประโยชนแตอองคแการ   

2.2 การเป็นผูเผยแพรขอมูล (Disseminator) หลังจากไดรับขอมูลและทําการ

วิเคราะหแขอมูลแลวหากพบวาขอมูลใดสามารถใชใหเกิดประโยชนแตอองคแการได ผูบริหาร

จําเป็นตองกระจายขอมูลเหลานั้นไปยังทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะผูบริหารในระดับ

เดียวกันและระดับอื่นๆ ตองไดรับรูดวยหรืออาจทําการเผยแพรไปยังสังคมภายนอกใหรับรูและ

สามารถใชขอมูลนั้นไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

2.3 การเป็นโฆษกขององคแการ (Spokesperson) ผูบริหารจําเป็นตองแสดง

บทบาทในการเป็นตัวแทนองคแการโดยการพูดแทนองคแการ หรือพูดในนามองคแการในโอกาส
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ตางๆ เชน การเปิดแถลงขาวการเปิดตัวสินคา หรือบริการใหม และการใหขอมูล เป็นตน ทั้งนี้

การเป็นโฆษกขององคแการสวนใหญแลวจะเป็นหนาที่โ ดยตรงของผูบริหารระดับสูงหรือ

ระดับกลางเทานัน้เนื่องจากเป็นบุคคลที่ผูอื่นใหความเชื่อถือและไววางใจอีกทั้งตองเป็นบุคคลที่

มีอทิธิพลตอความรูสึก และความสนใจขององคแการโดยตรง 

3. บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles) เป็นบทบาทที่มีความสําคัญ

อยางยิ่ง เนื่องจากหากตองคนหาทางเลือกหรือวิธีการที่ดีที่สุด ผูบริหารจึงตองตัดสินใจได

อยางเด็ดขาด ผูบริหารในแตละระดับจะไดรับอํานาจในการตัดสินใจที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ

ตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบ ระดับความสําคัญของเรื่องราว เหตุการณแ และระยะเวลา

ที่ตองทําการตัดสินใจ บทบาทดานการตัดสินใจจําแนกได ดังนี้ 

3.1 บทบาทในฐานะผูประกอบการ (Entrepreneur) เป็นบทบาทหรือพฤติกรรม

ของผูบริหารที่แสดงออกมาในฐานะเป็นเจาของกิจการหรือเป็นผูประกอบการที่ตองการเห็น

พัฒนาการและความกาวหนาขององคแการจึงตองตัดสินใจสรางสรรคแสิ่งใหมๆ ที่เหมาะสมเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาองคแการใหมีความเจริญกาวหนาและสามารถดํารงอยูไดยาวนานที่สุด เชน 

การตัดสินใจปรับปรุงตัวสินคาและการใหการบริการ การตัดสินใจเปลี่ยนสวนผสมหรือบรรจุภัณฑแ  

การออกนโยบายหรือกําหนดแนวทางในการแกไขปใญหาการทํางาน การสรางสภาพแวดลอมที่    

เอือ้ตอการทํางาน การปรับขึน้คาจางแรงงาน  และการขยายสาขา  เป็นตน 

3.2  บทบาทในฐานะผูแกไขปใญหา (Disturbance Handler) ผูบริหารทุกระดับ

จําเป็นตองแสดงบทบาทการเป็นผูแกไขปใญหา เนื่องจากในการทํางานนั้นผูรวมงานมักประสบกับ

ปใญหาตางๆ มากแตไมสามารถตัดสินใจตามลําพังได  ผูบริหารที่ดจีงึตองมีความสามารถและกลาที่

จะตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งลงไปเพื่อจัดการกับปใญหาที่ เกิดขึ้นใหไดไมวาจะเป็นปใญหา          

จากภายนอกหรือภายในองคแการ การตัดสินใจดังกลาว หากจําเป็นควรรับฟใง ความคิดเห็นของ

ผูรวมงานดวย เพราะแสดงถึงการเป็นผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic) ในการทํางานรวมกันและ

อาจไดประโยชนแจากความคิดเห็นเหลานั้นที่สามารถนํามาปรับหรือประยุกตแใชเป็นแนวทางให

การตัดสินใจไดแมนยําและถูกตองมากยิ่งขึน้ 

3.3 บทบาทในฐานะผูจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocator) เป็นที่ทราบกันดีวา

ในการทํางานทุกประเภทมีความเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูมากมายในองคแการ 

ผูบริหารที่ดีตองทําหนาที่ตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูหรือจําเป็นตองจัดหามาใหม         

ใหพอเพียงและเกิดประโยชนแสูงสุดตอองคแการ ทรัพยากรของทุกองคแการ ไดแก ทุน แรงงาน

วัตถุดิบ และเครื่องมอืเครื่องใช  
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3.4 บทบาทในฐานะนักเจรจาตอรอง (Negotiator) ผูบริหารจําเป็นตองติดตอ

บุคคลอื่นมากมายทั้งภายในองคแการ และการรวมงานกับองคแการภายนอก เพื่อสราง

ความสัมพันธแในการดําเนินธุรกิจจงึตองแสดงบทบาทนักเจรจาตอรอง 
 

ตารางที่ 9.2  แสดงบทบาท บทบาทยอยและตัวอยางของผูบริหาร 
 

บทบาท บทบาทยอย ตัวอยางบทบาท 

บทบาทระหวางบุคคล - การเป็นสัญลักษณแ 

- การเป็นผูนํา 

- การเป็นตัวแทน 

- เป็นประธานในงานพธีิ 

- เป็นหัวหนางาน 

- เป็นผูตดิตอระหวางหนวยงาน 

บทบาทดานสารสนเทศ - เป็นผูตรวจสอบตดิตาม 

- เป็นผูเผยแพรขอมูล 

- เป็นโฆษกองคแกร 

- ติดตามขอมูลขาวสาร 

- การเผยแพรขอมูลองคแกร 

- การพูดแทนองคแกร 

บทบาทดานการตัดสินใจ - ในฐานะผูประกอบการ 

- เป็นผูแกไขปใญหา 

- เป็นผูจัดสรรทรัพยากร 

- นักเจรจาตอรอง 

- ลดหรือเพิ่มการลงทุน 

- ขอพพิาทแรงงาน 

- การคัดเลอืกพนักงาน 

- การซื้อขายและสงมอบสินคา 

ที่มา: Robbins & Coulter. (2002, P. 10) 
 

9.8 ทักษะและรูปแบบในการจัดการ (Management Types and Skills) 

 ในการจําแนกผูบริหารออกเป็น 4 ระดับ ตามที่กลาวมาแลวในขอ 9.6 นั้น ทําใหสามารถ

กําหนดทักษะสําคัญที่ผูบริหารแตละระดับตองมีทักษะนั้นๆ ไดชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ คําวา “ทักษะ” 

หรอื “Skill” หมายถึง ความสามารถเฉพาะอยางที่เป็นผลจากการไดฝึกฝนความรู ขอมูลที่มีอยู 

(พัชสริี ชมมภูคํา, 2552, น. 9) เป็นความสามารถหรือความชํานาญพิเศษของบุคคลที่มีอยูจริง

และสามารถนําไปใชกับงานที่ทําเพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดและเกิดผลสําเร็จของงานจากการใช

ความสามารถหรือความชํานาญนั้น ซึ่งทักษะสําคัญของผูบริหารในการจัดการและการปฏิบัติหนาที่

ใหประสบผลสําเร็จ อาจจําแนกได 3 ทักษะ ประกอบดวย  

1. ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) เป็นทักษะการใชเครื่องมือเพื่อชวยใหการทํางาน

สําเร็จ เป็นความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติได เป็นอยางดี เนื่องจากมีการสรางสม

ประสบการณแเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการทํางานทําใหเกิดความไววางใจจากพนักงานในระดับ

ปฏิบัติการ เพราะพนักงานที่อยูในระดับนี้จะทํางานที่เกี่ยวของกับการใชฝีมือมากกวาดานอื่นๆ 

ดังนั้น ผูบริหารระดับตนตองสามารถลงมือปฏิบัติงานไดจริง รวมถึงสั่งการและควบคุมทั้งคนและงาน

ใหเป็นไปตามที่กําหนดและตามความตองการอยางไดผล 
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2. ทักษะดานมนุษยแสัมพันธแ (Human Skills) เป็นทักษะที่ใชในการปฏิสัมพันธแกับ

ผูอื่นเพื่ออํานวยใหการทํางานเป็นผลสําเร็จ สาเหตุที่ตองปฏิสัมพันธแกับผูอื่นเนื่องจากแตละงาน

ไมอาจจะทําเพียงลําพังคนเดียวไดมักจะเกี่ยวของกับหลายคน หลายหนวยงาน การใช

สัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่นเพื่อใหงานสําเร็จลงได จึงอาจกลาวไดวาบุคคลที่ทําหนาที่

ประสานงาน การนําและควบคุมจะสามารถเขาถึงบุคคลอื่นภายในองคแการและระหวาง

องคแการไดดีคือ ผูที่ทําหนาที่ในตําแหนงผูบริหารระดับกลาง เชน ผูจัดการฝุาย ผูอํานวยการ  

ผูจัดการโรงงาน เป็นตน 

3. ทักษะดานความคิด  (Conceptual Skills) เป็นทักษะที่ตองอาศัยบุคคลที่มีสติปใญญา 

มีความเฉลียวฉลาด และวิจารณญาณเพื่อการทําหนาที่ในการวางแผนและการตัดสินใจ    

ดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับความอยูรอดขององคแการ หนาที่ดังกลาวจึงควรเป็นหนาที่ของ

ผูบริหารระดับสูง ไดแก ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการ และผูชวย

กรรมการ เป็นตน เนื่องจากบุคคลเหลานีท้ํางานอันเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนการตัดสินใจ และ

ความอยูรอดขององคแการจึงตองมีความสามารถในการคิด วิเคราะหแ และใชวิจารณญาณสูง

เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสวนหนึ่งสวนใดขององคแการใหได 
 

ผู้บรหิารระดับต้น  ผู้บรหิารระดับกลาง  ผู้บรหิารระดับสูง 
  

ทักษะดานความคิด (Conceptual  Skills)  
 

 ทักษะดานมนุษยแสัมพันธแ (Human Skills) 
   

ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) 

 

ภาพที่ 9.5 แสดงทักษะสําคัญและจําเป็นสําหรับผูบริหารแตละระดับ 

ที่มา : Schemerhorn. (2002, p.25) 
 

9.9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการจัดการ 

 ในการบริหารจัดการนอกจากการทําหนาที่หลักและบทบาทของการบริหารจัดการ

แลวยังมปีใจจัยสําคัญที่มสีวนเกี่ยวของและมีอทิธิพลตอความสําเร็จในการจัดการ ดังนี้ 

1. คนหรือแรงงาน (Man) เป็นกําลังหลักสําคัญทั้งดานปริมาณงานและคุณภาพ

ของงาน โดยกําลังคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปเมื่อตกลงใจเขามาทํางานรวมกันยอมตองไปในทิศทาง

เดียวกัน  จึงไมใชเรื่องงายที่จะทําใหวิธีการจัดการงานประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะการจัดการ

ในเรื่องที่ตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมากจึงตองใชทั้งเวลาและความสามารถ  ดังนั้นองคแการใด
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ที่ใหความสนใจและสามารถจัดการคนไดอยางมีประสิทธิภาพองคแการนั้นมีแนวโนมของ

ความสําเร็จไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

2. เงินทุน (Money) มีความสําคัญโดยเฉพาะในชวงแรกของการเปิดกิจการหรือ 

ในขณะที่องคแการตองผลิตสินคาตัวใหม หากองคแการสามารถจัดการเงินทุนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แสดงวาองคแการประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานอยางแทจริง   

3. เครื่องจักร (Machine) เป็นอุปกรณแในการแปรสภาพวัตถุดิบใหกลายเป็นสินคา

ที่องคแการตองการ  การใชเครื่องจักรที่มีคุณภาพและทันสมัยจะเอื้ออํานวยใหการทํางานของ

องคแการประสบผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว   

4. วัสดุอุปกรณแ (Material) เป็นปใจจัยสนับสนุนที่ชวยเอื้ออํานวยและกอใหเกิด     

ความสะดวกในการทํางาน  วัสดุอุปกรณแยังหมายรวมไปถึงวัตถุดิบสําคัญที่ ใชในกระบวนการ

ผลติและอุปกรณแที่เอื้อประโยชนแในกระบวนการผลิตดวย ซึ่งองคแการตองจัดหาและสํารองไวให

เพียงพอตอความตองการทั้งในปใจจุบันและอนาคต 

5. การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผูบริหารใน

ฐานะผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน การตัดสินใจของผูบริหารจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ

ระดับและตําแหนงในการจัดการ การตัดสินใจในระดับหนึ่งอาจสงผลกระทบตอระดับอื่นๆ 

หรอืในภาพรวมขององคแการได จึงกลาวไดวาการตัดสินใจแตละเรื่องเป็นการวัดความสามารถ

ของผูบริหาร ซึ่งมีอทิธิพลตอความสําเร็จขององคแการอยางแทจริง   

6. การตดิตอสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการนําขาวสารที่เกี่ยวของไป

ยังกลุมเปูาหมายและผูที่เกี่ยวของ หากการสื่อสารทําใหตีความหรือแปลความหมายของขอมูล

ผิดจะทําใหผูรับขาวสารปฏิบัติไมถูกตองสงผลกระทบตอการทํางานและองคแการ ผูบริหารจึง

ตองฝึกทักษะในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งตองสามารถขจัดอุปสรรคในการติดตอสื่อสารดวย 

เนื่องจากในโลกปใจจุบัน การสื่อสารคือที่มาของอํานาจ 

7. การจูงใจ (Motivation) เป็นการใชศิลปะและความสามารถสวนตัวของผูบริหารใน

การกระตุน ชักนํา ชักจูงผูอื่นใหรวมกันทํางานดวยความเต็มใจ การจูงใจจะเกี่ยวกับการให

ผลตอบแทนจากการทํางาน  การจูงใจอาจกระทําไดโดยการจูงใจจากภายในซึ่งตองดูความพรอม  

ของบุคคลนั้นๆ  ดวยวา เขาตองการแสวงหาบางสิ่งดวยตนเองหรือไม หรืออาจจูงใจจากภายนอกโดย

การกระตุนบุคคลในองคแการใหมองเห็นจุดหมายปลายทางและนําไปสู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

การจูงใจสามารถทําไดในรูปตัวเงิน เชน การเพิ่มเงินเดือน  โบนัส  เงินรางวัล เป็นตน หรือสิ่งที่ไมใช

ตัวเงนิ เชน จัดหาสวัสดิการในรูปแบบตางๆ เป็นตน 

8. การประสานงาน (Coordination) เป็นการรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายใหเป็นผลสําเร็จ การติดตอประสานงานจําเป็นตองอาศัยทักษะดานมนุษยแสัมพันธแ



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่

 
298 

ตองสามารถสรางความเขาใจได ทําใหผูอื่นคลอยตามโดยยอมใหความรวมมือ การประสานงานจะ

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ทั้งนี้ อาจตองอาศัยชองทางทั้งที่เป็นทางการ และที่ไมเป็นทางการจึง

จะประสบผลสําเร็จตามที่ตองการได 
 

9.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับองค์การ 

 การจัดการถูกนํามาปรับและประยุกตแใชในองคแการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้จะ

พบวา มหีลายองคแการสามารถนําไปประยุกตแใชอยางไดผล แตบางองคแการยังตองพัฒนาแกไข

ปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทุกองคแการคาดหวังวาการจัดการที่นํามาใชนั้นจะ

สามารถทําใหองคแการดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายโดยจะพบวา ทั้งองคแการ

ภาครัฐและเอกชนยังคงมีความมุงมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการของตนเองใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงไมอาจปฏิเสธไดวาการจัดการและองคแการนั้นมีความสัมพันธแใกลชิด 

ดังนี้ 

1. ในลักษณะการพึ่งพากันและกัน  โดยเห็นไดวา การจัดการเกิดขึ้นจากความตองการ

หรือจุดมุงหมายที่จะทํากิจกรรมรวมกันใหเป็นผลสําเร็จ หากไมมีองคแการ ก็ไมมีกระบวนการ

จัดการที่ดี ในทํานองเดียวกันหากไมมีการจัดการที่ดีองคแการก็ไมอาจดําเนินกิจกรรมจนบรรลุ  

ผลสําเร็จได ทั้งองคแการและการจัดการจึงมีความสัมพันธแในลักษณะของการพึ่งพากันและกัน 

2. การสนับสนุนเกื้อกูลกัน โดยพบวาทั้งองคแการภาครัฐและเอกชนไดนําหลักการ

จัดการมาใชใหเกิดประโยชนแ กระบวนการจัดการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทขององคแการ

โดยเฉพาะกิจกรรมที่ดําเนินการมีขอบเขตการดําเนินงานยิ่งกวางขวางเพียงใดการจัดการยิ่ง

สงผลตอการบรรลุเปูาหมายขององคแการเทานั้น  ดังนัน้การจัดการที่ดีตองเกื้อกูลและสนับสนุน

การดําเนินงานและกิจกรรมในองคแการใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนดได 

3. การจัดการมีความสัมพันธแกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ อาจกลาวไดวา

สภาพแวดลอมทางธุรกิจเป็นปใจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานและกิจกรรมของ

องคแการ ดังนั้น เพื่อใหการจัดการดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพจึงอาจสรุปความสัมพันธแ

ของการจัดการกับสิ่งแวดลอม  ดังนี้ 

3.1 ความสัมพันธแกับสภาพแวดลอมภายในองคแการ (Internal Environment) 

สภาพแวดลอมภายในองคแการเป็นปใจจัยที่มอีิทธิพลตอการดําเนินงานในองคแการโดยอาจทําให

องคแการขับเคลื่อนไปอยางราบรื่นหรือเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานก็ได หากองคแการ        

ไมสามารถจัดการสภาพแวดลอมภายในองคแการไดอยางเหมาะสมแลวจะสงผลกระทบตอ     

การดําเนินงานขององคแการ 

3.2   ความสัมพันธแกับสภาพแวดลอมภายนอกองคแการ สภาพแวดลอม

ภายนอกองคแการเป็นปใจจัยสําคัญอีกปใจจัยหนึ่งที่ชวยใหองคแการสามารถดําเนินงานไปได  
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อยางมีประสิทธิภาพ แมวาสภาพแวดลอมภายนอกองคแการจะมีอิทธิพลตอการดําเนินงานให

สําเร็จหรือลมเหลวและอยูนอกเหนือการควบคุมจากองคแการก็ตาม แตหากผูบริหารสามารถ

วิเคราะหแ คาดการณแหรือพยากรณแและปรับเปลี่ยนแผนงานไดอยางทันทวงทีรวมทั้งประยุกตแ         

ใชการบริหารจัดการไดเป็นอยางดีแลวก็จะสามารถตั้งรับหรือแกไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได       

อยางทันทวงที สงผลใหองคแการสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ได  
 

9.11 ภาวะผู้นํา (Leadership) 

             สมัยโบราณมนุษยแมีความเชื่อวา การเป็นผูนําเป็นเรื่องของความสามารถที่เกิดขึ้น

เฉพาะตระกูล หรือเฉพาะบุคคลและสืบเชื้อสายกันได บุคลิกและลักษณะของการเป็นผูนํา  

เป็นสิง่ที่มมีาแตกําเนิดและเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถถายทอดทางพันธุกรรมได  ผูที่เกิด

ในตระกูลของผูนํายอมจะตองมีลักษณะผูนําดวย แนวคิดเกี่ยวกับผูนําไดเปลี่ยนแปลงไป    

ตามยุคสมัย จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา ทําใหทราบวาภาวะผูนํา

สามารถพัฒนาได   

              ปใจจุบันไดมีผูใหความหมายของภาวะผูนําไวมากมาย เชน 

 เนตรแพัณนา ยาวิราช (2553, น. 172) ความเป็นผูนํา หมายถึง กระบวนการในการ

ทําใหผูอื่นทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่ตองการ ผูนํา หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํา

ใหผูอื่นปฏิบัติงานตามที่ไดมอบหมายใหทําดวยความสําเร็จ ผูนําจึงหมายถึงผูที่ทํางานใหสําเร็จ

โดยบุคคลอื่น 

 หรือ ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง กระบวนการชี้นําและจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติ

ตามนโยบาย เพื่อใหบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงคแขององคแการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

ภาวะผูนําเป็นกระบวนการตางๆ ที่ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน         

ตามวัตถุประสงคแขององคแการโดยผานกระบวนการโนมนาวจูงใจใหสมาชิกในองคแการมี         

ความรวมมืออยางเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติไปสูความสําเร็จ (Goldman,1998 

อางถึงใน Certo, S. C., (2003). แปลและเรียบเรียงโดย พัชนี นนทศักดิ์, ปิยะพันธแ ปิงเมือง และ 

สมศร ีศริิไหวประพันธแ. (2522, น. 225)  

 แตในที่นี้ขอสรุปวา ภาวะผู้นํา (Leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือมากกวาพยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหบุคคลอื่นหรือ

กลุมบุคคลอื่นมีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆ ตามตองการ โดยมี

ความสําเร็จของกลุมหรอืองคแการเป็นเปูาหมาย   

 ลักษณะของภาวะผู้นํา 

 ลักษณะของผูนําอาจแบงไดเป็น  3  แบบ  คือ 
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          1.1 ผูนําแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสินใจดวยตนเอง 

ไมมีเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแแนนอนขึ้นอยูกับตัวผูนําเอง คิดถึงผลงานไมคิดถึงคน บางครั้ง

ทําใหเกิดศัตรูได ผูนําลักษณะนี้จะใชไดดีในชวงภาวะวิกฤตเทานั้น ผลของการมีผูนําลักษณะนี้

จะทําใหผูใตบังคับบัญชาไมมคีวามเช่ือม่ันในตัวเอง และไมเกิดความคิดรเิริ่มสรางสรรคแ 

           1.2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใชการตัดสินใจของกลุมหรือ   

ใหผูตามมีสวนรวมในการตัดสินใจ รับฟใงความคิดเห็นสวนรวม ทํางานเป็นทีม มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง 

ทําใหเพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจในการทํางาน บางครั้งการอิงกลุมทําใหใชเวลานานใน           

การตัดสินใจ ระยะเวลาที่เรงดวนผูนําลักษณะนีไ้มเกิดผลดี    

            1.3  ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez-Faire Leaders) จะใหอิสระกับ 

ผูใตบังคับบัญชาเต็มที่ในการตัดสินใจแกปใญหา จะไมมีการกําหนดเปูาหมายที่แนนอน ไมมี

หลักเกณฑแ ไมมีระเบียบ จะทําใหเกิดความคับของใจหรือความไมพอใจของผูรวมงานไดและได 

ผลผลิตต่ํา การทํางานของผูนําลักษณะนี้เป็นการกระจายงานไปที่กลุม ถากลุมมีความรับผิดชอบ

และมีแรงจูงใจในการทํางานสูง  สามารถควบคุมกลุมไดดี มีผลงานและความคิดริเริ่มสรางสรรคแ 
 

          คุณสมบัติของผู้นําควรประกอบด้วย 

ครองตน 

- มีความประพฤติปฏิบัติตนดี 

-   มีความรู ความสามารถ เขาใจเหตุการณแ 

-   มีความซื่อสัตยแสุจรติ 

-   มีความอดทนอดกลั้น 

-   มีเหตุมีผล 

-   มีการควบคุมอารมณแที่ด ี(EQ=Emotional Quotient) 

ครองคน 

-   มีมนุษยแสัมพันธแด ี

-   มีความเสียสละ 

-  มีความจริงใจ 

-  มีความสามารถในการจูงใจ 

-   มีความปรารถนาสงเสริมใหลูกนองกาวหนา 

ครองงาน 

-  มีความคิดรเิริ่มสรางสรรคแ 

-  มีความรับผดิชอบ 

-   มีการตรงตอเวลา 
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- มีความมุงมั่นในการสรางผลงาน 

-   มีผลงานเป็นที่ประจักษแ 

-   มีความกลาหาญ 

                ลักษณะผูนําแตละแบบจะสรางบรรยากาศในการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้น        

การเลือกใชลักษณะผูนําแบบใดยอมขึน้อยูกับความเหมาะสมของสถานการณแดวย 
 

 ความแตกต่างระหว่างผู้นํา (Leader) และ ผู้จัดการ (Manager) 

 ผูนําและผูจัดการ มีลักษณะที่แตกตางกันในหลายๆ ดานทั้งแนวคิด วิธีคิด 

แรงจูงใจและการปฏิบัติงาน เบนนิสและนานัส (Bennis and Nanus, 1985, p. 21) ไดสรุปวา 

“ผูจัดการคอื บุคคลที่ทํางานใหสําเร็จ สวนผูนําคือผูที่ทําในสิ่งที่ถูกตอง” (Managers are people 

who do things right and Leader are people who do the right things) กลาวคือ ผูจัดการคือ 

บุคคลที่ตั้งใจหาวิธีการทํางานใหสําเร็จ โดยไมสนใจสิ่งอื่นใด ขณะที่ผูนําจะตองพิจารณาถึง

ความถูกตองของงานรวมทั้งผลกระทบตอบุคลากรและองคแกรดวย” 
  

ตารางที่ 9.3  แสดงความแตกตางระหวางผูนําและผูจัดการ 
 

ผูนํา (Leader) ผูจัดการ (Manager) 

จติวิญญาณ (Soul) จติใจ (Mind) 

มีวสิัยทัศนแ (Vision) มีเหตุผล (Rational) 

มีความตองการทีจะกระทํา (Passionate) มีการใหคําปรึกษา (Consulting) 

มีความคิดรเิริ่ม  (Creative) มีความเพียร (Persistent) 

มีความยืดหยุน (Flexible) รูจักแกปใญหา (Problem-solving) 

มีแรงกระตุน (Inspiring) มีจิตใจหนักแนน (Tough-mind) 

มีความคิดในนวัตกรรมใหมๆ   (Innovation) มีการคิดวิเคราะหแ (Analytical) 

มีความกลาหาญ (Courageous)  มีโครงสรางการทํางาน (Structure) 

มีจินตนาการ  (Imaginative) มคีวามคิดสุขุมรอบคอบ (Deliberate) 

มีการทดลองทําดู (Experiment) มีอํานาจหนาที่ (Authoritative) 

มีความเป็นอิสระ (Independent) มีความมั่นคง (Stabilizing) 
 

ที่มา:  เนตรแพัณณา ยาวริาช ( 2553, น. 174) 
 

 ผูประกอบการที่มีภาวะผูนําที่ดี จะตองมีวิสัยทัศนแที่ชัดเจนเพื่อบงบอกทิศทางใน

อนาคตที่ตองการไปใหถึง มีการสื่อสารใหบุคลากรในกิจการทราบและเกิดความตระหนักถึง

ความคาดหวังในสิ่งที่ตองการจะใหเป็นในอนาคต ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน มีความเชื่อมั่น
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ในผลลัพธแที่ตองการใหเป็น ผูประกอบการที่มีลักษณะเป็นผูนําที่ยิ่งใหญมักจะมีความคิด 

(Ideal) สําหรับอนาคตของกิจการที่เหนือกวาคนอื่น และตองการที่จะทําสําเร็จในสิ่งที่คนอื่นไม

สามารถทํา 

 

บทสรุป 

 การจัดการเป็นทั้งศาสตรแและศิลปที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอทุกองคแการ     

เป็นการใชหลักการอยางเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนที่เป็นระบบ กลาวคือ เป็นกระบวนการ

ทํางานอยางเป็นขั้นตอนโดยอาศัยบุคคลอื่นทํางานแทนใหสําเร็จและบรรลุผลไดตามเปูาหมาย  

หรอืวัตถุประสงคแที่กําหนดไวลวงหนา มสีวนเกี่ยวของกับการใชเทคนิควิธีและกลยุทธแเพื่อนํามา

ประยุกตแใชในการดําเนินงานใหเป็นผลสําเร็จและลวนแลวเป็นประโยชนแตอองคแการ หนาที่หลัก

ของการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคแการ การจัดการทรัพยากรมนุษยแ การนําและ

การควบคุม  นอกจากนี ้ผูบริหารในแตละระดับยังตองมีทักษะที่สําคัญไดแก ทักษะดานเทคนิค 

ทักษะดานมนุษยแสัมพันธแ และทักษะดานความคดิ 

 ผูบริหารที่มีความสามารถยังตองแสดงบทบาทระหวางบุคคล บทบาทดานสารสนเทศ 

และบทบาทดานการตัดสินใจ หนาที่และบทบาทดังกลาวผูบริหารนั้นยังมีสวนสัมพันธแและเกี่ยวของ

กับความพรอมของปใจจัยการผลิตในแตละองคแการดวย ไดแก  แรงงาน  เงนิทุน เครื่องจักร  วัตถุดบิ 

และวัสดุอุปกรณแ เป็นตน  การจัดการจึงมีความสําคัญและมีความสัมพันธแอยางใกลชิดกับองคแการ  

ความสัมพันธแดังกลาวอยูในลักษณะของการพึ่งพากันและกัน การสนับสนุนเกื้อกูลกันและ

ความสัมพันธแกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ประการสําคัญในการเป็นผูบริหารยังตองมีภาวะผูนําใน

การกระตุน ชีน้ํา ผลักดัน ใหบุคคลอื่นหรือกลุมบุคคลอื่นมีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการทํา

สิ่งตางๆ ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุมหรอืองคแการเป็นเปูาหมาย ผูประกอบการที่มภีาวะ

ผูนําดีจะตองมีวสิัยทัศนแ  มีความคิด (Ideal) สําหรับอนาคตของกิจการที่เหนอืผูอื่น จงึไมควรหยุดนิ่ง       

ตองหมั่นศึกษาเพิ่มเติมในทุกศาสตรแ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจและ

นําพาธุรกิจของตนผานปใญหาอุปสรรคไปสูเปูาหมายตามวัตถุประสงคแได 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 9 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท 

1. ใหอธิบายความหมายของการจัดการและหลักการจัดการ 

2. ใหบอกหลักการจัดการตามทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol มา 14 ขอ 

3. ทําไมการจัดการจึงเป็นทั้งศาสตรแและศิลป 

4. การจัดการสําคัญอยางไร 

5. ใหอธิบายอยางละเอียดถึงหนาที่ของการจัดการ และบทบาทของผูบริหาร 

6. ใหอธิบายถึงระดับของผูบริหารกับทักษะของผูบริหารวามีความเกี่ยวของกันอยางไร 

7. มีปใจจัยอะไรบางที่มอีิทธิพลตอความสําเร็จในการจัดการ 

8. ใหอธิบายถึงความสัมพันธแของการจัดการกับองคแการ 

9. ใหบอกองคแประกอบและลักษณะสําคัญของผูนํา พรอมยกตัวอยางผูนําที่นักศึกษารูจัก

และอธิบายถึงคุณสมบัติผูนําของบุคคลนั้นมาอยางนอย 5 ขอ  

 

ส่วนที่ 2    กรณศึีกษา 
 

     ภาวะผู้นํา : การบรหิารจัดการองค์การไปสู่ความสําเร็จ 

          “ผู้นําสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์การได้อย่างยิ่งใหญ่” 

                               ดร.อารักษ์ พรหมณี 
 

           “ผูนําสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในองคแการไดอยางยิ่งใหญ ”      

คํากลาวนี้อาจจะไมเป็นจริงหากผูนําคนนั้นขาดสิ่งที่เรียกวา ภาวะผูนํา ซึ่งเป็นองคแประกอบที่

สําคัญของผูนําที่เป็นหัวหนางานหรือผูที่ดํารงตําแหนงหนาที่บริหารงานทุกระดับที่พึงมีและ

จําเป็นอยางยิ่งตอความสําเร็จในการบริหารจัดการงานขององคแการไมวาจะเป็นองคแกา ร

ภาครัฐหรือภาคเอกชน เนื่องจากผูที่ไดรับแตงตั้งจากองคแการใหทําหนาที่บริหารงานไมวา

ระดับใดก็ตามถือไดวาเป็นผูนําที่ใชอํานาจและอํานาจหนาที่ของตนในการบริหารงานอยางเป็น

ทางการขององคแการนัน้ในการทําหนาที่นําคนในองคแการใหปฏิบัติไปสูจุดหมายที่ตัง้ไว 
 

              อยางไรก็ตามผูที่ดํารงตําแหนงหนาที่บริหารจัดการภายใตสายการบังคับบัญชาที่

องคแการมอบอํานาจหนาที่ (Authority) ใหเป็นผูนําอยางเป็นทางการเพื่อบริหารกิจการงานของ

องคแการ ก็มิไดหมายความหรอืเป็นขอบงช้ีวาผูบริหารเหลานั้นจะสามารถทําหนาที่ผูนําไดอยาง

มีประสิทธิผลทุกคน เพราะผูบริหารเหลานั้นอาจมีภาวะผูนําที่ลมเหลวหรือไมไดรับการยอมรับ

ของคนในองคแการที่เป็นผูตามทั้งตอหนาหรือลับหลังทําใหองคแการออนแอ ในทํานองกลับกัน
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ภาวะผูนําอยางไมเป็นทางการอาจเกิดขึ้นไดในบุคคลที่มิไดมีตําแหนงเป็นผูบริหาร จนกระทั่งมี

ความสําคัญเทาเทียมหรือเหนือกวาอิทธิพลของผูบริหารที่มีอํานาจหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง

อยางเป็นทางการ หรืออีกนัยหนึ่ง ผูที่มีตําแหนงหนาที่บริหารจัดการไมวาระดับใดก็ตามตองมี

ภาวะผูนําเพื่อใหเกิดการยอมรับการนํานอกเหนอืจากการบังคับใหปฏิบัติตามอันเป็นอํานาจที่มี

อยูแลวอยางเป็นทางการ เมื่อเป็นเชนนี้การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการองคแการและการบริหาร

จัดการทั้งในเชิงองคแการภาครัฐหรือภาคเอกชนมักจะบรรจุแนวคิดทฤษฎีผูนําและภาวะผูนําไว

ดวยเสมอ 

                แนวคิดในการศึกษาผูนําและภาวะผูนํานั้นมีอยูมากมายหลายทฤษฎี แตแนวคิด

ทฤษฎีที่สําคัญสามารถจัดเป็นกลุมได ดังนี้ 
 

1.  ทฤษฎีมหาบุรุษ  (Great Man Theory) มีแนวคิดที่วาผูนําคือผูที่มีทักษะ  

ความเป็นผูนํามาแตกําเนิดไมอาจอธิบายหรอืเขาใจได 

2.  ทฤษฎีคุณลักษณะเด่น (Trait Theory) เชื่อวาผูนําเกิดจากการมีบุคลิกภาพและ

การแสดงพฤติกรรมที่บงช้ีได ดังนั้นคุณลักษณะของผูนําจึงเป็นผลมาจากการศึกษาจําแนกภาวะ

ผูนําของมหาบุรุษตางๆที่มคีวามเหมอืนกันทางดานตางๆ แลวนํามาพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของ

ผูนําได 

 3.  ทฤษฎีอํานาจและอิทธิพล (Power and Influence Theory) ใหความสําคัญที่

เครือขายของอํานาจและอทิธิพลของผูนําที่มตีอบุคคลอื่นๆโดยผูนําเป็นศูนยแกลางของอํานาจ 

4.  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviourist Theory) มุงเนนพฤติกรรมที่ผูนําลงมือ

ปฏิบัติจริงมากกวาคุณลักษณะเดนเฉพาะตัว 

5.  ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ (Situation Theory) มองวาสถานการณแที่ตางกันยอม

ตองการความเป็นผูนําในรูปแบบที่ตางกัน ทําใหภาวะผูนํามีลักษณะเฉพาะขึ้นอยูกับ

สถานการณแมากกวาการมีบุคลิกภาพอยางใดอยางหนึ่ง หรืออิทธิพลของสถานการณแที่มีตอ

รูปแบบภาวะผูนํา ดังคํากลาวที่วาสถานการณแสรางวีรบุรุษ 

6.  ทฤษฎีเหตุและปัจจัย (Contingency Theory) เป็นการพัฒนาทฤษฎีเชิงสถานการณแ

โดยเลือกตัวแปรเชิงสถานการณแที่บงชี้รูปแบบของภาวะผูนําที่เหมาะสมกับสถานการณแและ 

เหตุปใจจัยในแตละสถานการณแ 

7. ทฤษฎีเชิงธุรกรรม (Transactional Theory) เป็นภาวะผูนําที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจ

ภายนอกที่มีผลตอความสัมพันธแระหวางบุคคลที่มีผลประโยชนแรวมกันเชิงแลกเปลี่ยนหรือ    

ตางตอบแทนซึ่งกันและกัน 
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8.  ทฤษฎีคุณสมบัติ (Attribution Theory) เนนปใจจัยตางๆที่อยูเบื้องหลังคุณสมบัติ

ของผูตามที่มีภาวะผูนําในการนํามากกวาผูนํา 

9.  ทฤษฎีการนําการเปลี่ยนแปลงสภาพ (Transformation Theory) มองแรงจูงใจ

ภายในที่มีผลตอความสัมพันธแแบบแลกเปลี่ยนกันโดยมุงเนนความยึดมั่นและสรางแรงบันดาล

ใจมากกวาการยอมตามของบรรดาผูตาม ผูนําการเปลี่ยนแปลงสภาพจึงมีลักษณะเชิงรุก 

นวัตกรรม และมีวสิัยทัศนแ 

กลาวโดยสรุป ภาวะผูนําเป็นสิ่งที่จับตองไมไดแตมีความสําคัญที่จะสงผลใหองคแการ

สามารถดําเนินกิจการจนบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งการศึกษาคนหาภาวะผูนําของบรรดาผูนํา

ในองคแการยังมีแนวคิดที่หลากหลาย นั่นคือ ภาวะผูนําเป็นเรื่องสลับซับซอน  ไมหยุดนิ่ง                 

มีวิวัฒนาการและพัฒนาการเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีองคแการแตละยุคสมัย สมควรที่จะตอง

ติดตามศกึษาอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตแใชไดอยางเหมาะสม 
 

บันทึกนีเ้ขียนที่ GotoKnow โดย ชนากานตแ สมาแฮ 

ที่มา http://www.gotoknow.org/posts/373934 

  

คําถาม 

1. ใหอธิบายความสําคัญของผูนําตอองคแการ 

2. ใหวิพากษแถึงทฤษฎีมหาบุรุษ  วาเห็นดวยหรอืไม ลองยกตัวอยางบุคคลมา 1 ทาน 

3. ในทฤษฎีทั้งหมดที่กลาวมา ใหแสดงแนวคิดวาทฤษฎีใดสามารถนํามาประยุกตแใชกับ

องคแการไดบาง อยางไร 

4. หากจะพัฒนาบุคคลใหมีภาวะผูนํา ทานคิดวาตองพัฒนาอะไร หรอือยางไรบาง 
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บทที่ 10 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการจัดการการเงินและบัญช ี
 

 
 
 

 
 
 
 

1. สามารถอธิบายความสําคัญของการจัดการการเงนิได 

2. สามารถอธิบายความหมายของเงินได 

3. สามารถอธิบายเปูาหมายการจัดการการเงินได 

4. สามารถอธิบายหนาที่ของผูบริหารการเงนิได 

5. สามารถอธิบายตลาดการเงินซึ่งประกอบดวยตลาดเงนิและตลาดทุนได 

6. สามารถอธิบายรูปแบบของสถาบันการเงินตางๆได 

7. สามารถอธิบายการวิเคราะหแผลตอบแทนจากการลงทุน 

8. สามารถบอกความหมายของการบัญชีได 

9. สามารถบอกประโยชนแของการทําบัญชีได 

10. สามารถบอกกิจการที่มีหนาที่จัดทําบัญชี 

11. สามารถอธิบายถึงบัญชทีี่ธุรกิจตองจัดทําได 

12. สามารถอธิบายถึงการประเมนิผลการดําเนินงาน 

13. สามารถอธิบายความหมายและประเภทงบประมาณได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 
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10.1 ความสําคัญของการจัดการการเงนิ 

       ในองคแการหลายแหงอาจยังไมไดเนนความสําคัญของงานการเงินและบัญชี 

เนื่องจากมีการจางบริษัทภายนอกใหจัดทําบัญชีใหเป็นรายเดือน สวนใหญจะพบวาเป็นกิจการ    

ขนาดเล็ก แตเมื่อกิจการเติบโตขึ้น การเงินและการบัญชีเป็นเรื่องสงวนภายในกิจการ 

ผูประกอบการจึงตองมีทั้งความรู ความสามารถในการบริหารการเงินและบัญชี เพราะเป็น

แหลงที่มาของเงินทุน และสะทอนถึงผลการดําเนินการที่ชัดเจน การเรียนรูการจัดการการเงิน

วามีขอบเขตอยางไร เกี่ยวของกับใคร สถาบันหรือองคแการไหนบาง เชน ผูตรวจสอบบัญชี 

ธนาคาร กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชยแ เป็นตน รวมไปถึงการจัดทํารายงานทางการเงิน    

ที่จําเป็นตามกฎหมาย และรายงานการเงินสําหรับการบริหาร กลายเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นที่ใช

เป็นขอมูลในการวางแผนและการตัดสินใจที่สําคัญ เพราะทําใหทราบถึง   

 ตนทุนทางการเงิน (Cost of capital) ขององคแการวาเป็นเทาไร (%) เหมาะสมกับ

ธุรกิจหรอืไม   

 ความสามารถในการปรับปรุงโครงสรางของเงินทุน (Capital Structure) เพื่อ

สรางมูลคาสูงสุดใหกับผูถือหุนไดอยางไร ตัวอยาง 

- วิธีการกอหนี้สนิประเภทตาง ๆ (Debt Financing)  

- วิธีการระดมทุน (Equity Financing)   

- การจัดสัดสวนหนีส้ินตอเงินทุน (Financial Leverage) ที่เหมาะสม  

- การกําหนดกรอบการลงทุนประเภทตางๆ ของกิจการ  

- การลงทุนภายนอกเพื่อหาดอกเบีย้สําหรับเงนิสดสวนเกิน  

- หลักการในการพิจารณาโครงการลงทุน (Capital Budgeting)  

- การประมาณการกระแสเงนิสด   

- อัตราการใชสินทรัพยแและกําลังการผลิต (Asset/Capacity Utilization)  

- การวางแผนการรับมือกับความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ  เชน การออกนโยบาย 

หรือขั้นตอนการปฏิบัติ งาน  เพื่อชวยลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น  (Risk 

Management & Internal Control) เป็นตน 

- แนวทางการปฏิบัติที่สงผลเลิศ (Best Practice) ของงานการเงินและบัญช ี

- นโยบายการใหผลตอบแทนแกพนักงาน (Employee Compensation) ซึ่งตอง

เชื่อมโยงกับระบบการวัดประเมินผล (Performance Measurement System) 

และสอดคลองกับกลยุทธแขององคแการ(Corporate Strategy)  

                นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงเรื่องการใหสวัสดิการ เชน การประกัน สิทธิประโยชนแตางๆ  

ดังนั้น การบริหารการเงินจึงเป็นหนึ่งในงานที่มีขอบเขตที่กวางขวาง ลึกซึ้ง และสําคัญมากตอ
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การคงอยูและการเจริญเติบโตของกิจการ เนื่องจากเงินทุนเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญที ่    

หลอเลี้ยงกิจการในทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการขยายธุรกิจ

หรอืสรางโรงงานใหม การซื้อที่ดินสรางโรงงาน ซือ้เครื่องจักรและอุปกรณแ ซื้อวัตถุดิบเพื่อใชใน

การผลิต รับพนักงานเพิ่มขึ้น ลวนมีเงินทุนเป็นปใจจัยสําคัญ ดังนั้น การจั ดการการเงิน         

จงึเกี่ยวของในทุกเรื่อง เพราะการตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาดจะทําใหเกิดความเสียหายตอ

ธุรกิจเป็นอยางมาก และยากตอการแกไขในระยะสั้น เชน การตัดสินใจซื้อสินทรัพยแ            

ไมหมุนเวียน หรือสินทรัพยแถาวรที่มีมูลคาสูง หากการใชงานในสินทรัพยแดังกลาวไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ อาจทําใหกิจการมีคาใชจายสูง ประสบกับการขาดสภาพคล่อง หรือ 

ขาดทุน และตองเลิกกิจการไปในที่สุด 

              สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง ความเร็วและความงายในการแปรเปลี่ยนสินทรัพยแ

ของกิจการเป็นเงินสด สวน สินทรัพยแที่มีสภาพคลอง คือ สินทรัพยแที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได

โดยที่มูลคาของสินทรัพยแนั้นไมลดลงอยางมาก (Ross, S. A., Westerfield, R. W. & Jordan, B. D., 

2009/2552, น. 17)  

 ในที่นี่สภาพคลอง อาจหมายถึง ความสามารถของกิจการในการจายชําระคาใชจาย

ดําเนินงาน และภาระผูกพันที่ถึงกําหนดในเวลาดําเนินการปกติ  

  สินทรัพยแที่มสีภาพคลองสูง หรือสินทรัพยแที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดไดอยางรวดเร็ว 

คือ เงนิฝากธนาคาร กองทุนรวม ลูกหนี้ พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา สวนสินทรัพยแที่มีสภาพคลองต่ํา 

คือ สินทรัพยแที่ตองใชเวลาในการซื้อขาย หรือเปลี่ยนใหเป็นเงินสด อยางเชน อาคาร ที่ดิน 

เครื่องจักร เป็นตน 
 

10.2 ความหมายของเงนิ 

 เงิน เป็นสินทรัพยแอยางหนึ่งในระบบเศรษฐกิจที่คนในสังคมหนึ่งๆ ยอมรับและ    

ใชเป็นสื่อกลางในการซื้อสินคาและบริการ รวมทั้งใชเพื่อการชําระหนี้ทั้งในปใจจุบันและอนาคต 

ไดแก เงนิที่เป็นสิ่งของหรอืสินคา เงินกษาปณแ เงินกระดาษ และเงินเครดิต  

 หน้าที่ของเงนิ   

- เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of exchange) เงินชวยทําใหระบบ

เศรษฐกิจมคีวามคลองตัวมากขึน้กวาการใชระบบการแลกเปลี่ยนระหวางสินคากับสินคา ทําให

แตละคนสามารถทํางานตามที่ตนถนัดเพื่อแลกกับเงินแลวนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินคาบริการอื่นๆ 

ตามที่ตองการ ซึ่งหากคาของเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ ก็จะชวยใหเกิดความนาเชื่อถือใน    

การเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนไดดี 
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-  มาตรฐานในการวัดมูลคา (Standard of Value) หมายความถึง การกําหนด

มาตรฐานของมูลคาสินคาและบริการทุกชนิดในการแลกเปลี่ยน  ซึ่งเรียกกันวา “ราคา” ซึ่งใช

กําหนดมูลคาของสนิคาและบริการที่แนนอน เกิดความสะดวกในการซือ้ขายแลกเปลี่ยน  

-  ตัวกลางในการรักษามูลคา เงินเป็นตัวกลางในการรักษามูลคา (Store of Value) 

หมายความวา การสะสม “เงิน” เหมือนการสะสมทรัพยแสินอื่นๆ เพราะเงินเป็นที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไปการเก็บรักษาเงนิไวจงึยังคงมูลคา ผูมีเงนิออมสะสมไวก็จะไดรับดอกเบีย้ เป็นผลตอบแทน 

-  มาตรฐานการชําระหนี้ในอนาคต เงินเป็นมาตรฐานการชําระหนี้ในอนาคต

(Standard of Deferred Payment) หมายความวาเมื่อบุคคลยอมรับเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

ทําใหการชําระหนี้ดวยเงินทั้งในปใจจุบันและอนาคตเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ทําใหการตลาด

ตกลงซื้อขายทํานิติกรรมสัญญาเกิดความสะดวกคลองตัว ยิ่งถาเงินมีเสถียรภาพราคาและ

คาเงินไมเปลี่ยนแปลงมาก เงินจะทําหนาที่ไดดี 
 

10.3 เป้าหมายของการจัดการการเงิน 

 เปูาหมายของการจัดการการเงินของกิจการ เป็นการทําใหมูลคาของกิจการสูงสุด 

โดยแสดงออกมาในรูปของราคาตลาดหุนสามัญสูงสุด (Maximize Value of the Firm) และ

สรางความพอใจใหแกผูถือหุนหรือผูเป็นเจาของ  กิจการสามารถทําใหเกิดกระแสเงินสดทั้งใน

ปใจจุบันและอนาคต 3 ประการดังนี้ 

(1) สินทรัพยแทางการเงินรวมถึงหุนของกิจการ สามารถทําใหเกิดกระแสเงินสดได

มากนอยเพียงใด 

(2) ระยะเวลาของกระแสเงินสด ยิ่งไดรับกระแสเงินสดเร็วเทาใดก็จะเป็นผลดี   

แกกิจการเทานั้น 

(3) กิจการที่ไดรับกระแสเงินสดแนนอน ยอมทําใหผูสนใจลงทุนหรือนักลงทุนที่  

ไมชอบเสี่ยงเลือกลงทุนในธุรกิจนัน้ๆ มากกวากิจการที่มกีระแสเงนิสดที่ไมแนนอน 
 

 ปใจจัยทั้ง 3 ประการนี้จะทําใหมูลคาของกิจการเพิ่มขึ้น สามารถพิจารณาไดจาก 

กระแสเงนิสดอิสระ (Free Cash Flow : FCF) หมายถึง กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน ที่เหลืออยู

หลังจากหักรายจายจากการลงทุนแลว ดังนี้ 

 -  กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow From Operation) คือ เงินสดที่ได

จากกิจกรรมการดําเนินงานของกิจการ โดยทั่วไปแลวหมายถึงรายไดที่เหลืออยูหลังหักคาใชจาย

ทั้งหมดออกแลว 

 -  รายจายลงทุน (Capital Expenditure หรอืยอๆวา CAPEX) คือ เงนิลงทุนที่กิจการ

ใชในการซื้อหรือปรับปรุงทรัพยแสิน เชน อสังหาริมทรัพยแ โรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร        
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ซึ่งทรัพยแสินเหลานี้ถูกซื้อ หรือปรับปรุง เพื่อรักษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

กิจการ  ในทางบัญชีรายจายลงทุนนี้อาจจะถูกกระจายออกไปเป็นรายจายแตละปีตลอดอายุ

ของทรัพยแสิน หรือ อาจถูกคํานวณทั้งหมดครั้งเดียวสําหรับปีที่ลงทุนไป ซึ่งจัดเป็นกระแสเงินสดที่    

จายคืนใหแกเจาหนี้และผูถือหุนหรอืเจาของกิจการนั่นเอง  

 กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow : FCF) จะเพิ่มขึ้นไดเกิดจากปใจจัยดวยกัน   

3 ประการ คือ  

(1) รายได้จากการขาย  รายไดจากการขายจะขึ้นอยูกับระดับปริมาณการขายและ

ราคาขายตอหนวย ถาสามารถเพิ่มปริมาณการขาย หรอื ราคาขายไดก็จะทําใหกระแสเงนิสดเพิ่มขึน้   

(2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและภาษี คาใชจายในการดําเนินงานและภาษี    

เป็นปใจจัยหนึ่งที่จะทําใหกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น หมายถึง การลดคาใชจายทางตรง เชน 

คาแรงงานทางตรงและวัตถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เชน ทํางานเร็วขึ้นใชทรัพยากร

นอยลง ก็จะทําใหกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น การตัดสินใจเรื่องเงินทุนในการระดมเงินทุน   

ดวยการกอหนีส้วนหนึ่งก็จะทําใหตนทุนของเงนิทุนลดลงเนื่องจากการประหยัดภาษีได 

(3) จํานวนเงินลงทุนในสินทรัพย์ดําเนินงาน เงินลงทุนในสินทรัพยแดําเนินงาน เชน 

การสรางโรงงาน การใชเครื่องจักรคอมพิวเตอรแ และการบริหารสินคาคงคลัง เป็นตน ในระยะสั้น

อาจทําใหเงินสดลดลง แตในระยะยาวจะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น เนื่องจากทําใหเกิดการประหยัด 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการประหยัดภาษีจากการตัดคาเสื่อมราคา 
 

10.4  หน้าที่ของผู้บรหิารการเงิน (The Financial Staff’s Roles)  

           ธุรกิจไมวาจะมีรูปแบบองคแการเป็นอยางไร เป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือ

ขนาดใหญ ผูบริหารการเงินมีหนาที่หลักในการบริหารเพื่อทําใหเกิดมูลคาเพิ่มแกกิจการ  

กลาวคือ เป็นการบริหารเพื่อใหเกิดผลกําไรและขยายกิจการใหเกิดความเจริญเติบโตในอนาคต

อันจะสงผลใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงสุดแกกิจการ (Maximizing Value of the Firm) ประกอบดวย

หนาที่และความรับผิดชอบ 5 ประการ คือ  

(1) หน้าที่ในการพยากรณ์และวางแผน  (Forecasting and Planning) ผูบริหาร

การเงินจะมีหนาที่ในการประสานงานกับฝุายตางๆ ขององคแการเพื่อรับขอมูลอันเป็นประโยชนแ

ตอการพยากรณแ และวางแผนทางการเงิน แบงออกเป็น 2 ประเภทคือ การพยากรณ์และ    

การวางแผนการเงนิระยะสั้น เพื่อคาดการณแเกี่ยวกับการรับและจายเงินสดของกิจการในแตละ

เดือนวา มีเงินสดสวนเกินหรือเงินสดขาดมือจํานวนเทาใด ชวยใหผูบริหารสามารถวางแผนวา 

ถาในเดือนที่กิจการมีเงินสดสวนเกินควรนําเงินไปลงทุนอยางไร หรือเดือนใดที่เงินสดขาดมือ 

ควรจัดหาเงินสดมาจากแหลงใด การพยากรณแและวางแผนการเงินระยะสั้นนี้ชวยใหกิจการได

ใชเงินทุนระยะสั้นใหเกิดประโยชนแสูงสุดและรักษาสภาพคลองของกิจการอยางมีประสิทธิภาพ 



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่

 
312 

สวนการพยากรณ์และการวางแผนการเงินระยะยาว เป็นการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน      

ซึ่งกิจการตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง  ใหผลตอบแทนในระยะยาว จึงจําเป็นตองทํา           

การพิจารณาใหรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน ขอมูลที่นํามาประกอบการตัดสินใจตองเป็น

ขอมูลที่มีความแมนยํา ครบถวนเพื่อใหการวิเคราะหแนั้นสามารถนํามาใชเป็นเครื่องมือใน    

การวางแผนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) หน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน ( Investment and Financial 

Decision) หมายถึง ปัญหาการตัดสินใจระยะสั้น เชน กรณีที่กิจการจะทําการเปลี่ยนระบบการผลิต

เป็นเครื่องจักรคอมพิวเตอรแ หรือจะผลิตชิ้นสวนเองหรือจะซื้อผูอื่น ปใญหาวาควรขายสินคา       

ในรูปแบบที่ผลิตไดเลยหรือผลิตตออีกขั้นหนึ่งแลวจึงขาย หรือปใญหาวาควรยกเลิกสินคาที่มี     

ผลขาดทุนหรือไม เป็นตน และ ปัญหาการตัดสินใจระยะยาว หมายถึง การลงทุนโครงการลงทุนตาง  ๆ

เชน การเพิม่สายผลิตภัณฑแ การสรางโรงงานแหงใหมเพื่อทดแทนโรงงานเดิม เป็นตน การตัดสินใจ

จะมีประเด็นที่สําคัญอยู 2 ประการคือ 1) การตัดสินใจจัดหาเงินทุน โดยยึดหลักการวา การจัดหา

เงินทุนควรเป็นแหลงเงินทุนที่มีตนทุนและความเสี่ยงต่ําที่สุด 2) การตัดสินใจน าเงินทุนไปใช้ คือ  

ใชลงทุนในสินทรัพยแหมุนเวียน และสินทรัพยแไมหมุนเวียน ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพยแหมุนเวียนจะ

ทําใหกิจการมีสภาพคลองสูง แตความสามารถในการทํากําไรจะตํ่ากวาเมื่อเทียบกับการลงทุน   

ในสินทรัพยแไมหมุนเวียน 

(3) หน้าที่ในการประสานงานและควบคุม (Coordination and Control) ผูบริหาร

การเงิน มีหนาที่ประสานงานกับฝุายตางๆ ในการดําเนินกิจการเพื่อใหมั่นใจวากิจการจะมีผลการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการตัดสินใจทุกๆ ดานของกิจการจะตองมีสวนสัมพันธแหรือ   

มีผลกับเรื่องของการเงินเสมอ ดังนั้น ไมวาเป็นการตัดสินใจดานการตลาดเกี่ยวกับการสรางโรงงาน 

หรือการออกผลิตภัณฑแใหมจะมีผลกระทบตอการขยายการลงทุนในการจัดหาเงินทุนจาก         

แหลงเงินทุนที่เหมาะสม นโยบายสินคาคงคลังมีผลกระทบตอความสามารถในการใชกําลังการผลิต

และการประหยัดตอขนาด สิ่งเหลานี้จะเกิดประสิทธิภาพไดจะตองอาศัยการประสานงานกันระหวาง    

ฝุายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลมาชวยตัดสินใจในการวางแผนการปฏิบัติงาน และควบคุม       

การดําเนินงานโดยการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานวาเป็นไปตามแผนงานที่วางไวหรอืไม 

(4) หน้าที่ในการเป็นตัวแทนองค์การในการติดต่อกับตลาดการเงิน (Dealing with 

the Financial Market) ผูบริหารการเงินจําเป็นตองติดตอกับตลาดการเงินเพื่อการระดมทุนโดยทํา

หนาที่ในการระดมเงนิทุนระยะสั้นที่มอีายุการชําระหนี ้ไมเกิน 1 ปี ไดแก เจาหนี้การคา เงินเบิกเกินบัญชี 

(Overdraft Account) เป็นตน สวนการระดมเงินทุนระยะยาวที่มีอายุการชําระหนี้เกิน 1 ปี สามารถใช

แหลงเงินทุนที่ใหเงินกูยืมระยะยาว เชน ธนาคารพาณิชยแและสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพยแ เป็นตน  

ดังนั้นการจัดหาเงินทุนตองพิจารณาวัตถุประสงคแวาจะนําเงินไปลงทุนอะไร  ถาลงทุนในสินทรัพยแ
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หมุนเวียน ควรจัดหาเงินทุนจากตลาดเงิน แตถาตองการลงทุนในสินทรัพยแไมหมุนเวียนควรจัดหา

เงินทุนจากตลาดทุน โดยพิจารณาหาเงินทุนจากแหลงตางๆ วา แหลงเงินทุนใดมีตนทุนและ       

ความเสี่ยงต่ําที่สุด 

(5) หน้าที่ในการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) กิจการทุกๆ แหงตองเผชิญ

กับความเสี่ยง 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงนอกระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงภายใน

กิจการ และกิจการสามารถควบคุมไดขึ้นอยูกับผูบริหารของกิจการวามีความสามารถบริหารงานเพื่อ

ขจัดความเสี่ยงไดมากนอยเพียงใด เชน ความเสี่ยงเรื่องสภาพคลองทางการเงินของกิจการ เป็นตน  

สวนอีกลักษณะหนึ่ง คือ ความเสี่ยงภายในระบบ (Systematic Risk) เป็นความเสี่ยงอันเกิดจาก

ภายนอกกิจการ เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไมได  ผูบริหารตองมีความสามารถในการพยากรณแทิศทาง

หรือแนวโนมการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) หรืออัตรา 

การแลกเปลี่ยนเงินตรา (Foreign Exchange Rate) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง   

ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประชากรศาสตรแ เป็นตน 
 

10.5  ตลาดการเงิน 

 ผูประกอบการธุรกิจทุกประเภท ทุกระดับจําเป็นจะตองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกลไกการทํางานของตลาดการเงิน (Financial Market) ซึ่งถือเป็นหนาที่อยางหนึ่งของ

การจัดการการเงิน นั่นคือ การจัดหาเงินทุนเมื่อธุรกิจขาดแคลนเงินทุน โดยควรจัดหาเงินทุน

จากแหลงที่มีตนทุนของเงินต่ําที่สุดและทําใหมูลคากิจการสูงสุด แหลงที่มาของเงินทุนนั้น     

มาจากแหลงสําคัญใหญๆ คือ แหลงเงนิทุนจากหนี้สนิ และสวนของเจาของ 

               10.5.1 ความหมายของตลาดการเงนิ 

      ตลาดการเงิน หมายถึง ตลาดซึ่งมีเงินทุนเป็นตัวกลาง ระหวางผูที่มีเงินทุนเหลือ  

(ผูมีเงินออม) กับผูตองการเงินทุน กลาวคือเป็นตลาดที่อํานวยความสะดวกในการโอน   

เปลี่ยนมือสินทรัพยแทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินจากผูมีเงินออมไปสูผูที่ตองการใช   

เงินลงทุน โดยมีสถาบันการเงินเป็นสื่อกลางในการเคลื่อนยายเงินทุน ตลาดการเงินจึงมี         

4 องคแประกอบ ดังนี้ 

(1) ผู้มีเงินออม หมายถึง ผูที่เป็นเจาของเงินทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มี

เงินเหลือใชจากการทํางานหรือการประกอบธุรกิจ ผูมีเงินออมเหลานี้ตองการแสวงหาโอกาส 

ชองทางในการลงทุนอาจจะนําเงินไปฝากกับสถาบันการเงิน โดยไดรับผลตอบแทนในรูปของ

ดอกเบี้ย หรืออาจนําเงินไปซื้อตราสารทางการเงินโดยไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยหรือ  

เงินปในผล ขึน้อยูกับประเภทของตราสารทางการเงิน 

(2) ผู้ต้องการเงินทุน หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีเงินทุนไมเพียงพอ

ในการใชจายหรือการประกอบธุรกิจ ถาธุรกิจมีการขยายกิจการมากขึ้น จําเป็นตองใชเงินทุน
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เพิ่มขึ้น จะใชวิธีการจัดหาเงินทุนโดยการกูยืมจากสถาบันการเงิน หรือ อาจระดมทุนโดย    

การออกตราสารทางการเงินจําหนาย เชน หุนกู หุนสามัญ เป็นตน 

(3) สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง สินทรัพยแที่มีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจาก

สินทรัพยแอื่นๆ ซึ่งมีสภาพคลองที่จะสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดไดงายกวาสินทรัพยแ อื่นๆ  

สินทรัพยแทางการเงนิสามารถรักษาอํานาจซื้อ (Purchasing Power) และรักษาความมั่งคั่ง (Wealth) 

ใหแกเจาของได เชน เงนิ ตราสารทุน ตราสารหนี ้และตราสารอนุพันธแ เป็นตน 

(4) สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทําธุรกิจการกูยืมและใหยืมเงิน หรือ        

เป็นสถาบันที่ทําหนาที่เป็นตัวกลางระหวางผูกูและผู ใหกู  โดยอาศัยเครื่องมือหรือตราสาร        

ทางการเงินและรับภาระการเสี่ยงจากการใหกูยืมนั้นแทน 
 

 10.5.2  บทบาทหน้าที่ของตลาดการเงิน สรุปพอสังเขปไดดังนี ้

(1) ทําให้เงนิออมเกิดผลตอบแทนจากการออม ผูมีเงินออมสามารถเลือกชองทาง

ในการออมไดหลายประเภท เชน การฝากธนาคาร ซื้อหุนกู ใหไดรับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย หรือ

การซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยใหไดรับผลตอบแทน

เป็นเงนิปในผล และ/หรอืกําไรสวนเกินจากการขายหุนสามัญหรอืหลักทรัพยแนั้นๆ เป็นตน 

(2) ทําให้ผู้ต้องการเงินสามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ การจัดหาเงินทุน

ของธุรกิจในปใจจุบันมีชองทางที่หลากหลายขึ้น เพราะนอกจากจะจัดหาจากแหลงภายในของธุรกิจ

และกูยืมจากธนาคารพาณิชยแ ยังสามารถจัดหาไดจากตลาดการเงินทั้งในประเทศ และตางประเทศ

เมื่อมตีลาดการเงนิเกิดขึน้ 

(3) ทําให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ตลาดการเงินชวยใหเกิดการออม

และการลงทุน ทําใหผูออมมีรายได ทําใหเกิดการจางงานจากการลงทุน ซึ่งสงผลตอการใชจาย   

มากขึน้ จงึทําใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว และเจริญเติบโตขึน้ 

(4) ทําให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น  ตลาดการเงนิชวยเอือ้อํานวย

ใหสถาบันการเงนิปลอยเงนิกูใหแกธุรกิจเพื่อนําไปผลิตสินคาและบริการสะดวกขึ้น มีการลงทุนและ

การจางงานเพิ่มขึ้นทําใหระดับรายไดของประชาชนสูงขึ้น  สามารถซื้อสินคาและบริการไดมากขึ้น 

สงผลใหประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึน้ 

 ตลาดการเงินสามารถแบงไดอีกหลายประเภท แตในที่นี้จะแบงเป็น 2 ประเภทใหญๆ คือ 

ตลาดเงนิ และตลาดทุน ดังนี ้
 

 10.5.3 ตลาดเงิน (Money Market) เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพยแทางการเงิน

ระยะสั้น ระยะเวลาไมเกิน 1 ปี เป็นหลักทรัพยแที่สามารถซื้องายขายคลอง มีวัตถุประสงคแเพื่อ

นํามาใชจายในการดําเนินงานและเพื่อเสริมสภาพคลองการซือ้ขายสินทรัพยแทางการเงินกระทํา
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ผานตัวกลาง คือ สถาบันการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือเครดิตระยะสั้น เชน เช็ค ตั๋วแลกเงิน      

ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก เป็นตน จึงเป็นแหลงที่ผูตองการเงินทุนระยะสั้นและ   

ผูมีสภาพคลองสวนเกินระยะสั้นมาพบกัน การพบกันระหวางบุคคลทั้งสองฝุายอาจพบกัน

โดยตรงหรือผานตัวกลางทางการเงิน และใชตราสารทางการเงินเป็นเครื่องมือในการระดม

เงินทุน ดังนี้ 

(1) ตั๋วเงนิคลัง (Treasury Bill) เป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง   

มีอายุการชําระคืนไมเกิน 1 ปี มีวัตถุประสงคแในการกูยืมเพื่อนํามาใชในการพยุงฐานะเงินคงคลังของ

รัฐบาล ผูลงทุนในตั๋วเงินคลังจะไดรับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย การซื้อขายตั๋วเงินมักจะ 

ซื้อขายกันในราคาที่ต่ํากวาราคาที่ตราไวหนาตั๋ว มีสวนตางหรือสวนลด (Discount) เสนอเป็น

ผลตอบแทนใหแกผูลงทุน เชน ตั๋วเงนิคลังมูลคาที่ตราไว 1,000 บาท มีอัตราสวนลดรอยละ 2 จํานวน

เงนิที่ตองจายซือ้คือ 980 บาท เป็นตน 

(2) สัญญาซื้อหรอืขายคืน  (Repurchase Agreement หรือ REPO) เป็นการกูยืมเงิน

โดยการขายหลักทรัพยแและสัญญาวาจะซื้อจะขายหลักทรัพยแนั้นคืนภายในระยะเวลาสั้นตามที่        

ตกลงไวในสัญญา  ตราสารทางการเงินที่ซื้อขายกันอาจเป็นตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาล         

การตกลงซื้อขายจะมีคูคา 2 ฝุาย เชน กองทุนประกันสังคมตองการซื้อตั๋วเงินคลังโดยมีบริษัท

นายหนาเป็นผูจัดหาใหโดยมีสัญญาขายคืนใหแกบริษัทหลักทรัพยแระยะเวลา 30 วัน หากกองทุน

ประกันสังคม ขาดสภาพคลองตองการเงนิมาใชหมุนเวียนก็สามารถขายคืนใหกับบริษัทนายหนากอน

ครบกําหนดไถถอนได เป็นตน 

(3) เช็ค (Cheque) เป็นหนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูสั่งจาย สั่งธนาคารให

ใชเงินจํานวนหนึ่งเมื่อทวงถามใหอีกบุคคลหนึ่ง หรือใหใชตามคําสั่งของบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง

เรียกวา ผูรับเงินเช็ค ในตลาดเงินจึงเป็นการกูยืมระยะสั้นโดยผูกูยืมเงินจากเจาหนี้จะออกเช็ค     

ลงวันที่ลวงหนา (Post-date Cheque) เพื่อชําระภายหลัง  

(4) ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange หรอื B/E) เป็นตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูสั่งจาย 

สั่งบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูจาย ใหใชเงินจํานวนหนึ่งแกบุคคลคนหนึ่ง หรือใหใชตามคําสั่งของ

บุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูรับเงนิ ประกอบดวยบุคคล 3 ฝาุย หรอื 2 ฝาุยก็ได 

(5) ตั๋วสัญญาใช้เงนิ (Promissory Note หรอื P/N) เป็นตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา 

ผูออกตั๋ว ใหคํามั่นสัญญาวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง หรือใหใชตามคําสั่ง

ของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูรับเงนิ ประกอบดวยบุคคล 2 ฝาุย 

(6) ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) หมายถึง ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธุรกิจเป็น        

ผูออกเพื่อการกูยืมระยะสั้นโดยไมมีหลักประกัน เสียคาใชจายต่ํากวาการกูยืมจากธนาคาร ไดแก 

หุนกูระยะสั้น ตั๋วสัญญาใชเงนิ ตั๋วแลกเงนิ และเช็ค 
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(7) บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit หรือ CD) เป็นตราสารที่ธนาคารพาณิชยแ

เป็นผูออกใหแกผูฝากเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน เพื่อแสดงสิทธิของผูถือตราสาร     

ที่จะไดรับเงินฝากคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาโดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่แนนอนไว ผูฝาก     

ไมสามารถถอนเงินไดกอนกําหนด ผูฝากเงินจะไดรับอัตราดอกเบี้ยสูงกวาการฝากเงินกับ 

ธนาคารปกติ และธนาคารพาณิชยแสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เพราะผูฝากจะถอนเงินได

ก็ตอเมื่อครบกําหนดแลวเทานั้น 

(8) บัญชีเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (Inter-Bank Loan) เป็นการกูยืมระหวางธนาคาร

หรือสถาบันการเงิน เพื่อใชในการปรับสภาพคลอง หรือเพื่อใหสามารถดํารงเงินสดสํารองตาม     

ที่กฎหมายกําหนด   
 

 10.5.4 ตลาดทุน (Capital Market) เป็นแหลงเงินทุนระยะยาวในการซื้อขายหลักทรัพยแ

ที่มีอายุเกินกวา 1 ปี หลักทรัพยแที่ซื้อขายในตลาดทุน เชน พันธบัตร หุนกู หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ 

เป็นตน 

 ตลาดทุนสามารถจําแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ 

(1) ตลาดตราสารหน้ี (Debt Market หรือ Bond Market) เป็นตลาดที่มีการซื้อขาย

ตราสารที่แสดงความเป็นหนี้ มีอายุครบกําหนดระยะปานกลางคือ 3-5 ปี และระยะยาว คือ   

มีอายุครบกําหนดตัง้แต 5 ปีขึ้นไป ตลาดตราสารหนี้มทีั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก 

- พันธบัตรรัฐบาล (Treasury Bond) เป็นตราสารที่รัฐบาลเป็นผูออกเพื่อกูยืม

เงินจากประชาชนทั่วไปและสถาบันการเงินโดยผานกระทรวงการคลัง การออกพันธบัตรของ

รัฐบาลขึน้อยูกับนโยบายการเงิน เชน ถารัฐบาลมีงบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาประเทศ

ก็จะออกพันธบัตรขายใหแกประชาชนโดยทั่วและสถาบันการเงนิ เป็นตน 

- พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Bond) เป็นตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ

ที่ออกจําหนายเพื่อระดมเงินทุนมาใชในการดําเนินงาน โดยมีกระทรวงการคลังค้ําประกัน  

- หุ้ นกู้ บริษั ท เอกชน  (Corporate Bond) เป็ นตราสารหนี้ ที่ ออก โดย

บริษัทเอกชนขนาดใหญ หรือบริษัทมหาชนเพื่อกูยืมเงินจากประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมีการจาย

อัตราดอกเบี้ยตามฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเอกชนผูออกหุนกูนั้นๆ มีความเสี่ยง

สูงกวาพันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เพราะจายดอกเบีย้สูงกวา 

(2)  ตลาดตราสารทุน (Equity Market หรือ Stock Market) เป็นตลาดที่มีการซื้อขาย

ตราสารทุนที่มีลักษณะแสดงความเป็นเจาของกิจการ ดังนั้นผูถือครองตราสารทุนจึงมีลักษณะ

เป็นผูลงทุนของกิจการ ไดแก 
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- หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นหลักทรัพยแที่แสดงความเป็นเจาของกิจการ 

สัดสวนของความเป็นเจาของถูกแบงตามอัตราจํานวนหุนที่ถือครอง ดังนั้นผูถือหุนจึงมี       

สิทธิลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการดําเนินงาน ตัดสนิใจในปใญหาและกําหนดนโยบายที่สําคัญของ

กิจการ การเป็นเจาของกิจการโดยการถือหุนสามัญนั้น ผูถือหุนสามัญจะมีสิทธิตาม ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยแ ดังนี้ 

 มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เชน การเลือกตั้งผูบริหาร ตัดสินใจ

เรื่องเงินปในผล  และแตงตั้งผูตรวจสอบบัญช ีเป็นตน 

 ไดรับสวนแบงกําไรในรูปของเงินปในผล 

 ไดรับสวนแบงทรัพยแสนิเมื่อมีการจําหนาย 

 ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความกาวหนาของกิจการ 

- หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เป็นหุนที่มีลักษณะกึ่งหนี้และกึ่งทุน กลาวคือ    

หุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปในผลในอัตราคงที่เหมือนหุนกูและระยะไดรับเงินปในผลในกรณีที่บริษัทมี

กําไรเหมือนหุนสามัญ แตผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปในผลกอนผูถือหุนสามัญ สิทธิของผูถือ  

หุนบุริมสิทธิสามารถสรุปไดดังนี ้

 มีความเป็นเจาของกิจการเชนเดียวกับผูถือหุนสามัญตามสัดสวนการถือครอง 

 มีสทิธิไดรับเงนิปในผลกอนผูถือหุนสามัญ 

 มีสิทธิในทรัพยแสินของกิจการหลังจากเจาหนี้ แตจะไดรับกอนหุนสามัญใน

กรณีเลิกกิจการ 

 ไมไดรับสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 

- ใบสําคญัแสดงสิทธิหรอืวอแรนท์ (Warrants) เป็นตราสารที่ไดรับสิทธิจอง

ซื้อหลักทรัพยแ  ซึ่งอาจจะเป็นหุนกู หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิหรือตราสารอนุพันธแ ตามราคาและ

ระยะเวลาที่กําหนดไวโดยอายุของวอแรนทแจะอยูระหวาง 5-10 ปี 

- หน่วยลงทุน (Unit Trust) เป็นหลักทรัพยแที่ออกจําหนายโดยสถาบันการจัดการ

ลงทุนเพื่อระดมเงินทุนขายใหแกนักลงทุนรายยอยจํานวนมาก แลวนําเงินไปลงทุนในตลาดการเงิน 

หรอืตลาดทุน 

- ใบแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant หรือ DW) เป็นตราสารอนุพันธแ

ประเภทหนึ่งที่ใหสิทธิแกผูซื้อ หรือผูถือหุนในการซื้อขายหลักทรัพยแอ างอิง(Underlying 

Securities) ตามราคาใชสิทธิ จํานวนและภายในระยะเวลาที่กําหนดไว  

(3) ตลาดตราสารอนุพันธ์  (Derivative Market) เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสาร

อนุพันธแ ผลตอบแทนผูกไวกับราคาสินคาอางอิง (Underlying Asset) ใชเป็นเครื่องมือในการบริหาร

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของสินทรัพยแ อาจจะเป็นสินคาโภคภัณฑแ เงินตรา
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ตางประเทศ หรือตราสารทางการเงิน ไดแก สัญญาซื้อขายลวงหนาหรือฟิวเจอรแ ออปช่ัน 

สัญญาสวอป และโกลแดฟิวเจอรแ 

- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future Contract) เป็นสัญญาซื้อขายลวงหนาสินคา  

โภคภัณฑแหรอืสัญญาซือ้ขายลวงหนาสินทรัพยแทางการเงิน ไดแก ยางแผน ขาว มันสําปะหลัง ฝูาย 

กาแฟ น้ํามันปาลแม สินแร ทองคํา น้ํามัน เหล็ก ทองแดง เป็นตน เงินตราสารตางประเทศ   

ตราสารหนี ้ตราสารทุนโดยการซือ้ขายลวงหนา ะมีบริษัทนายหนาเป็นตัวกลางทั้งสองฝุายระหวาง

ผูซื้อกับผูขาย สัญญามีลักษณะเป็นมาตรฐาน คือมีลักษณะเหมือนกันทุกสัญญามีสํานักหักบัญชี

เป็นองคแการกลาง 

- ออปชัน (Option) คือ สัญญาระหวางบุคคลสองฝุายที่ใหสิทธิแกผูซื้อในการซื้อ

หรือขายสินทรัพยแอางอิงตามราคาที่ระบุไวภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ถาออปชันที่ใหสิทธิผูซื้อ

เรียกวา Call Option สวนออปชันที่ใหสิทธิผูขายที่จะขายสินทรัพยแอางอิงตามราคาที่ระบุไวภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไวเรียกวา Put Option 

- สัญญาสวอป (Swap Contract) เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนกระแสเงินที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตของคูสัญญา จําแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแก 

1) สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นสัญญาทางการเงิน

ที่คูสัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนภาระการชําระดอกเบี้ยใหแกกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

โดยจํานวนดอกเบีย้ที่ตองชําระขึน้อยูกับจํานวนเงินตนที่ใชอางอิงตามสัญญา  

2)  สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ (Currency Swap) เป็นขอตกลง

แลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งกับเงินอีกสกุลหนึ่ง  ในขอตกลงจะมีการระบุจํานวนที่จะตองจายใน      

เงินสกุลหนึ่งและจะไดรับเงินอีกสกุลหนึ่ง การตกลงทําสวอปสกุลเงินทําใหสามารถลดภาระ    

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได 

- โกล์ดฟิวเจอร์ (Gold Futures) เป็นสัญญาซื้อขายลวงหนาที่คูสัญญาตกลง      

ซือ้ขายทองคําในอนาคตดวยราคาและปริมาณที่ตกลงกันในปใจจุบัน  
  

 10.5.5 ความแตกต่างของตลาดเงินและตลาดทุน 

 ตลาดเงนิและตลาดทุนมีลักษณะแตกตางกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 10.1 
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ตารางที่ 10. 1 เปรียบเทียบความแตกตางของตลาดเงินและตลาดทุน 
 

ประเด็นความแตกต่าง ตลาดเงิน  ตลาดทุน  

ระยะเวลาในการให้กู้ยืม ระยะเวลาสั้น ไมเกิน 1 ป ี ระยะเวลายาวเกิน 1 ปี ขึน้ไป 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงต่ํา  

(ทั้งนีข้ึน้อยูกับประเภทของ 

ตราสารที่ใชในตลาดดวย) 

มีความเสี่ยงสูง  

เพราะระยะเวลายาวนาน 

ตราสารที่ใช้ในการกู้ยืม   ใชหลักทรัพยแระยะสั้น เชน     

ตั๋วเงนิคลัง ตั๋วสัญญาใชเงนิ   

ตั๋วแลกเงินของธนาคาร  

เอกสารทางการคา เป็นตน 

ใชหลักทรัพยแระยะยาว เชน

หุนกู หุนทุน พันธบัตร

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  

สภาพคล่องและความเสี่ยง

ของผู้ลงทุน 

ตราสารทางการเงินมีสภาพ

คลองสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 

ตราสารทางการเงินมีสภาพ

คลองต่ําและมีความเสี่ยงสูง 

ประเภทของสถาบันในตลาด สถาบันการเงนิประเภท

ธนาคาร ไดแก           

ธนาคารพาณิชยแ         

ธนาคารกลาง และ           

ผูคาหลักทรัพยแระยะสั้น 

สถาบันการเงนิที่ไมใช

ธนาคารพาณิชยแ ไดแก  

ตลาดหลักทรัพยแ (Stock 

Exchange) ผูคาหลักทรัพยแ

ระยะยาว บริษัทประกันภัย

และประกันชีวติ กองทุน

บําเหน็จบํานาญ เป็นตน 

วัตถุประสงค์ในการกู้   ใหกูยืมเพื่อการคาและใช

เป็นเงินหมุนเวียนของธุรกิจ 

ใหกูยืมเพื่อลงทุนใน

สินทรัพยแถาวร หรอื      

การขยายกิจการ 

วิธีการกู้ สวนใหญใชวธิีตอรองราคา สวนใหญใชวธิีประมูลราคา 

ลักษณะของผู้กู้ที่อยู่ในตลาด ผูกูยืมกลาเสี่ยงนอย ผูกูยืมกลาเสี่ยงมาก 
 

ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548, น. 8) 

 

10.6 สถาบันการเงิน 

 สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทําหนาที่ระดมเงินออม และใหกูยืมแก         

ผูที่ตองการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดําเนินธุรกิจ โดยจายดอกเบี้ยใหแกผูออม 

และคิดดอกเบีย้จากผูกูยืม กลาวคือ เป็นสถาบันที่ทําธุรกิจในรูปของการกูยืมและใหกูยืม หรือ
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เป็นสถาบันที่ทําหนาที่เป็นตัวกลางระหวางผูใหกูและผูขอกู โดยใชเครื่องมือหรือตราสาร     

ทางการเงินและรับภาระความเสี่ยงจากการใหกูยืมนั้นแทน รายไดของสถาบันการเงินมาจาก   

ความแตกตางระหวางอัตราดอกเบี้ยรับจากผูขอกู กับดอกเบี้ยที่จายใหแกผูใหกู แบงออกเป็น 

2 กลุมใหญๆ คือ 

(1) สถาบันการเงินในระบบ หมายถึง สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นมาอยางเป็น

ทางการ มีกฎหมาย และระเบียบขอบังคับควบคุมการดําเนินการของสถาบันการเงนิ 

(2)  สถาบันการเงินนอกระบบ  หมายถึง สถาบันการเงินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

ไมมีกฎหมายและระเบียบขอบังคับควบคุมการดําเนินงาน เชน การกูยืมกันโดยตรง             

การเลนแชรแ สินเชื่อการคา เป็นตน สถาบันการเงินนอกระบบมีลักษณะที่แตกตางกันไป        

หลายรูปแบบและยากตอการเก็บรวบรวมขอมูลเพราะเป็นสถาบันการเงินที่ไมมีกฎหมายรองรับ 
  

 สถาบันการเงนิในประเทศไทย มีดังนี้ 

 10.6.1 สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณชิย์ 

 ธนาคารพาณิชยแจัดเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทและความสําคัญที่สุดของ

ประเทศเนื่องจากเป็นแหลงระดมเงินออมและใหกูแหลงใหญที่สุดของประเทศ จึงมีบทบาท

สําคัญตอระบบเศรษฐกิจในการใชเงิน การเพิ่มหรือลดปริมาณเงิน และเป็นเครื่องมือสําคัญ

ของรัฐในการดําเนินนโยบายการเงิน 

 ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทรับ

ฝากเงนิที่ตองจายเมื่อทวงถามหรือสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไว และใชประโยชนแเงินนั้นในทางหนึ่ง 

หรือหลายทาง เชน ใหกูยืม ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายปริวรรต

เงินตราตางประเทศ หนาที่โดยทั่วไปของธนาคารพาณิชยแ ไดแก การรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ  

และบริการอื่น  ๆ เชน การโอนเงนิ การเรียกเก็บเงนิ  การค้ําประกัน การออกแคชเชียรแเช็ค เช็คของขวัญ 

เช็คเดินทาง  บัตรเครดิต  และการใหเชาตูนริภัย  เป็นตน   
 

 10.6.2 สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณชิย์ 

 สถาบันการเงนิที่มิใชธนาคารพาณชิยแ  ที่มบีทบาทสําคัญในตลาดการเงนิ ไดแก 

- บริษัทเงนิทุน (Finance Companies) หมายถึง ธุรกิจที่จัดหาเงินทุนและใชเงินทุน

นั้นประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายรูปแบบ ไดแก 

 การใหสินเชื่อเพื่อการพาณิชยแ  เป็นการใหกูยืมเพื่อการคารวมถึงการเป็น     

ผูรับรอง ผูรับรางวัล หรอืผูสอดเขาแกหนาในตั๋วเงินทางการคาปกติ 

 การใหสนิเชื่อแกกิจการอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม หรอืพาณชิยกรรม 

 การใหสนิเชื่อแกประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภค 
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 การใหสนิเชื่อเพื่อซือ้อสังหาริมทรัพยแ และที่อยูอาศัย 

- บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (Credit Fancier Companies) หมายถึง ธุรกิจที่ประกอบ

กิจการใหกูยืมโดยวิธีการรับจํานอง รับซื้ออสังหาริมทรัพยแตามสัญญาขายฝาก โดยการระดมทุน

จากประชาชนในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน 

 การใหประชาชนกูเงินไปซือ้ที่ดนิและกอสรางที่อยูอาศัยดังตอไปนี ้

 ใหกูโดยมีบานและที่ดนิค้ําประกัน 

 ซือ้บานและที่ดนิใหสิทธิผูขายที่จะไถถอนคืนได 

 ขายบานและที่ดนิโดยวิธีเชาซือ้ 

- บริษัทประกันชีวิต (Life Insurance Companies) หมายถึง ธุรกิจที่อยูภายใต 

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย       

(ค.ป.ภ.) ดําเนินธุรกิจการประกันชวีิตโดยตกลงจะชดใชเงนิจํานวนหนึ่งใหกับผูรับประโยชนแหรือ

ทายาทผูเอาประกันเมื่อผูเอาประกันชีวิตเสียชีวิตลง หรือจายเงินใหกับผูเอาประกันในกรณีที่มี

ชีวิตอยูจนครบกําหนดในสัญญา โดยไดรับผลตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประกันและสามารถ 

นําเงินที่ระดมไดในรูปของเบีย้ประกันไปใหกูหรอืลงทุนระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึน้ 

- บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการการลงทุนและกองทุนรวมประเภทต่างๆ 

(Securities Companies and Mutual Fund Management Companies) ทําหนาที่เป็นตัวกลาง

สนับสนุนการระดมทุน และการลงทุนในตลาดตราสารทุน ตราสารหนี้ และหนวยลงทุนตางๆ 

กลาวคือทําหนาที่การเป็นนายหนา ผูคา ผูค้ําประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนาย ที่ปรึกษา โดยมี

ผูเช่ียวชาญในการบริหารเงินเป็นผูดูแลกองทุน  อยางไรก็ตาม การลงทุนในหนวยลงทุน ผูลงทุน

จะตองเป็นผูรับความเสี่ยงเองหากผลตอบแทนไมเป็นไปตามที่คาดการณแไว  ซึ่งกองทุนรวมประเภท

ตางๆ นี ้อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ 

(ก.ล.ต.) 

- กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงคแในการสรางหลักประกันใหแกลูกจางที่ทํางานใน 

สถานประกอบการใหไดรับความคุมครองเมื่อประสบอันตรายเจ็บปุวย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ 

สงเคราะหแบุตรและชราภาพ   

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อเป็นหลักประกันแกลูกจาง เมื่อยามที่     

ลูกจางเกษียณหรือลาออกจากงาน  

- สหกรณ์การเกษตร (Agricultural Cooperatives) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สหกรณแ พ.ศ. 2542 และไดมีการแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 โดยทําหนาที่ในการจัดหาเงินทุนให
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สมาชิกไปใชจายในการเกษตร วัตถุประสงคแของสหกรณแการเกษตร คือ จัดหาทุนใหสมาชิกกูยืม 

เพื่อนําไปลงทุนประกอบอาชีพและใชจายในครอบครัว สงเสริมใหสมาชิกรูจักการออม และให        

ความชวยเหลือดานวิชาการ  

- สหกรณ์ออมทรัพย์ (Saving Cooperatives) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหความชวยเหลือ

สมาชิกซึ่งกันและกันที่มีอาชีพเดียวกันซึ่งสมาชิกสหกรณแฯ จะเป็นผูมีรายไดประจําเป็นรายเดือน  

โดยสหกรณแฯ จะทําหนาที่รับฝากเงนิและจัดหาเงินทุนใหสมาชิกกูยืมเพื่อนําไปใชจายซื้อที่อยูอาศัย  

การใชจายเพื่อการดํารงชีวติ 

- โรงรับจํานํา (Pawn Shop) เป็นสถาบันการเงินที่ใหกูยืมเงินโดยประกอบกิจการ  

รับจํานําสิ่งของและเครื่องใชตางๆ เพื่อเป็นการประกันหนี้เงินกู   
 

10.6.3 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึน้เพื่อทําหนาที่เป็นตัวกลางที่มีวัตถุประสงคแ สําหรับใน

ประเทศไทยสถาบันการเงินเฉพาะกิจประกอบดวย 

 ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank) เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น 

พ.ศ. 2456 ตามพระราชประสงคแของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 เพื่อ

สนับสนุนใหประชาชนรูจักการประหยัดและการเก็บออม มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงการคลัง ทําหนาที่รับฝากเงินและปลอยกูใหแกพอคาประชาชนโดยทั่วไป ออกสลาก

และพันธบัตรออมสนิ ซือ้ขายพันธบัตรรัฐบาลไทยและเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank) เป็นสถาบันการเงิน

ที่อยูภายใตกํากับการควบคุมของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคาร

อาคารสงเคราะหแ พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดปานกลาง และรายได

นอยใหมทีี่อยูอาศัย 

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนําเข้า (Export Import Bank of Thailand : 

EXIM Bank) เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคาร เพื่อการสงออกและ

นําเขา พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงคแในการใหบริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน   

การแขงขัน  บริการที่สงเสริมและสนับสนุนการสงออกโดยตรง บริการรองรับการนําเขาและ

การลงทุนในตางประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเจริญกาวหนา         

อยางรวดเร็ว การสงออกมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้น  การใหสินเชื่อ          

มีหลายรูปแบบ ไดแก สินเชื่อเพื่อเตรียมการสงออกเป็นสกุลเงินบาท สินเชื่อเพื่อเตรียมการ

สงออกเป็นสกุลเงินดอลลารแสหรัฐและเงินเยน สินเชื่อเพื่อขยายกําลังการผลิต สินเชื่อเพื่อ

พาณิชยแนาวี สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องจักร บริการสนับสนุนธุรกิจกอสรางใน
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ตางประเทศ บริการรับซื้อตั๋วสินคาออก บริการการประกันการสงออกบริการสนับสนุน      

การลงทุนในตางประเทศและบริการอื่น ๆ 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (The Bank for Agricultural 

and Agricultural Cooperative : BAAC) จัดตั้งขึ้นตั้งแตปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลที่  5 ปใจจุบันเป็นรัฐวิสาหกิจภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลัง                    

มีวัตถุประสงคแเพื่อสงเสริมอาชีพหรือการดําเนินงานของเกษตรกร กลุมเกษตรกรหรือสหกรณแ

การเกษตรเพื่อใหเกษตรสามารถเพิ่มการผลิตมีรายไดเพิ่มขึน้และมีฐานะดีขึ้น  

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand หรือ SME Bank) มีชื่อยอวา 

ธพว. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงคแสําคัญในการสงเสริม  

ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน การขยาย หรือปรับปรุงกิจการขนาดกลางและ     

ขนาดยอม โดยการใหสินเชื่อการค้ําประกันตลอดจนการใหคําแนะนําปรึกษา หรือการใหบริการที่

จําเป็นอื่นๆ 

 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) มีชื่อยอวา Ibank 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย โดยมี

คณะที่ปรึกษาดานศาสนาใหคําแนะนําตรวจสอบ เพื่อใหธนาคารดําเนินงานถูกตองตามหลัก

ศาสนาอสิลาม เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 

 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  (Secondary Mortgage Corporation) 

จัดตัง้ขึ้นโดยพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยูอาศัย พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงคแ

เพื่อพัฒนาตลาดรองสนิทรัพยแ (Securitization) รวมทั้งชวยแกปใญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพยแของ

ประเทศ เนื่องมาจากในปี 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจการเงินอยางรายแรง

เพราะการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู  ผลักดันใหราคาหลักทรัพยแและที่ดินมีราคาสูงกวา

พืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่แทจรงิ  

 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (Thai Asset Management Corporation หรือ TAMC) 

มีชื่อยอวา บสย. จัดตั้งภายใตพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยแไทย พ.ศ. 2544 โดยมี

วัตถุประสงคแเพื่อดําเนินการบริหารสินทรัพยแดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน ปรับโครงสรางหนี ้ 

และปรับโครงสรางกิจการ  โดยการรับโอนสินทรัพยแดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัท

บริหารสินทรัพยแรวมทั้งสิทธิอื่นใดเหนอืทรัพยแสินที่เป็นหลักประกันในการชําระหนี้สําหรับสินทรัพยแ

ดอยคุณภาพนั้น หรือการใชมาตรการอื่นๆ เพื่อประโยชนแในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรือความมั่นคง

ของประเทศ โดยเป็นองคแกรของรัฐไมใชรัฐวิสาหกิจ 
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 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (The Small Industry Guarantee 

Corporation) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลอยูภายใตการดูแลของกระทรวงการคลัง 

จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม เมื่อวันที่            

30 ธันวาคม 2534 เพื่อรับโอนกิจการและการดําเนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดยอม (กสย.) มีวัตถุประสงคแในการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือภาระ

อุตสาหกรรมขนาดยอมใหไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้น ชวยใหสถาบันการเงิน       

มีความมั่นใจในการใหสินเชื่อแกอุตสาหกรรมขนาดยอม  เรงกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรม

ขนาดยอมทั่วประเทศ ชวยใหการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดยอมใหบรรลุเปูาหมาย 
 

10.7 การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

              การวิเคราะหแผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นการพิจารณาถึงความคุมคาของ      

การลงทุนในโครงการตางๆ เชน การขยายโรงงาน การซื้อเครื่ องจักรใหมทดแทน เป็นตน       

หากผลการวิเคราะหแมีความเป็นไปไดและใหผลตอบแทนดี ผูประกอบการ หรือผูบริหารจะ

ตัดสินใจในเรื่องการจัดหาแหลงเงินทุน การวิเคราะหแผลตอบแทนการลงทุนเปนการนําผลตัวเลข

การลงทุนในสินทรัพยแไมหมุนเวียน หรือสินทรัพยแถาวร และงบการเงินตางๆ มาทําการวิเคราะหแ

เพื่อวัดผลประกอบการของโครงการ โดยใชเครื่องมอืตางๆ ไดแก 
 

 - ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period) หมายถึง ระยะเวลาที่เงินสดรับสุทธิ เทากับ

เงินสดจายลงทุนสุทธิ โดยไมคํานงึถึงคาของเงนิตามเวลา สามารถคํานวณจาก 

                            ระยะเวลาคนืทุน =        คาใชจายในการลงทุน  

                                                         ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปี  

    ตัวอย่าง  ลงทุนในโครงการหนึ่งใชเงินลงทุน 1,500,000 บาท จะใหกระแสเงินสดเป็นเวลา   

                 ตอเนื่องเทาๆ กัน 6 ปีในแตละปีจํานวน 500,000 บาท  

                  ระยะเวลาคนืทุนก็คือ 3 ปี (1,500,000/500,000) 
 

 - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point) หมายถึง คือจุดที่รายไดกับรายจาย

เทากัน นั่นคือกําไรมีคาเทากับศูนยแ 

                        กําไร = (รายได หรอื คาขาย) - ตนทุนผันแปร - ตนทุนคงที่ 

                                รายได – ตนทุนผันแปร – ตนทุนคงที่ = 0 (จุดคุ้มทุน) 

                                              รายได  =  คาใชจาย 
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       ตัวอย่าง   ลงทุนเพื่อผลิตสนิคาชนิดหนึ่ง ประกอบดวยคาใชจายคงที ่50,000 บาท 

                     คาใชจายแปรผันตอหนวยเป็นคาแรง  8 บาท คาวัสดุ 10 บาท และอื่นๆ  

                     อีก 2 บาท  รวมคาใชจายผันแปรหนวยละ 20 บาท จงหาจุดคุมทุน    

                     ถาขายสินคาราคาหนวยละ  40  บาท  ถาผลิตและขาย 3,000 หนวย           

                     จะกําไร หรอืขาดทุนเทาไร 

           สมมตใิห X เทากับจํานวนหนวย ณ จุดคุมทุน 

           รายได = (ราคาขายตอหนวย x จํานวนหนวยที่ขาย) 

           ตนทุนผันแปร = (ตนทุนผันแปรตอหนวย x จํานวนหนวยที่ขาย) 

                จุดคุมทุน = (40 x X) – (20 x X) – 50,000 = 0 

                            = 2,500 หนวย หรอื {(40 x 2,500) – (20 x 2,500) – 50,000 = 0} 

             ถาผลิตและขายได 3,000 หนวยจะไดกําไร  

                            = (40 x 3,000) – (20 x 3,000) – 50,000 = 10,000 บาท 
 

 - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net Present Value: NPV) ผลตางระหวางมูลคาปใจจุบัน

ของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่

ตองการหรือตนทุนของเงนิทุนของโครงการ  

     มูลคาปใจจุบัน ( NPV) = มูลคาปใจจุบันเงนิสดรับ - มูลคาปใจจุบันเงินสดจาย 

              การหา NPV จะตองทําความเขาใจในเรื่องมูลคาปใจจุบัน Present Value ซึ่งหมายถึง 

การปรับคาของเงินที่จะไดในอนาคตใหเป็นคาในปใจจุบัน โดยมีตัวแปรคือ r หมายถึงอัตราคิดลด

หรอือัตราดอกเบีย้ที่เหมาะสมที่คาดวาจะไดรับ 

        ตัวอย่าง  โครงการหนึ่งลงทุน 20,000 บาท มีกระแสเงินสดเขาสิ้นปีจํานวน 3 ปี          

ตามตาราง ขางลางนี ้ ใหคํานวณหา Present Value (กรณอีัตราคิดลด หรอื  r  = 10%)  

                                     ปีที่ 1          ปีที่   2           ปีที่  3               

8,000  10,000 10,000 

มูลคาปใจจุบัน                

  7,272.8 

 8,264 

7,513 

PV รวม = 23,049.8 
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ปีที่ 1  มูลคาปใจจุบันของเงิน 8,000 บาทเทากับ  8,000    หรอื 8,000 (.9091) = 7,272.80 

                                                            (1+0.10)1  

ปีที่ 2  มูลคาปใจจุบันของเงิน 10,000 บาทเทากับ  8,000   หรอื 10,000 (.8264) = 8,264 

                                                             (1+0.10)2  

ปีที่ 3  มูลคาปใจจุบันของเงิน 10,000 บาทเทากับ  8,000   หรอื 10,000 (.7513) = 7,513 

                                                             (1+0.10)3  
 

การคิดลดมูลคาปใจจุบันดวยอัตราสวนลดรอยละ 10 จะพบวา  
 

ปีท่ี 1 มูลคาปใจจุบันของเงิน 8,000 บาท โดยการคํานวณ หรือ เปิดตาราง PV (ภาพท่ี 10.1 ) ไดเทากับ 7,272.8 

ปีท่ี 2 มูลคาปใจจุบันของเงิน 10,000 บาท โดยการคํานวณ หรือ เปิดตาราง PV (ภาพท่ี 10.1 ) ไดเทากับ 8,264 

ปีท่ี 3 มูลคาปใจจุบันของเงิน 10,000 บาท โดยการคํานวณ หรือ เปิดตาราง PV (ภาพท่ี 10.1 ) ไดเทากับ 7,513 
 

เมื่อรวมกระแสเงินสดที่ไดรับ 3 ปีแลว  เงินจํานวน 28,000 บาทจะมีมูลคาปใจจุบันเหลือ 

23,049.80 บาท  ลงทุนตอนเริ่มกิจการไป 20,000 บาท แสดงวาเมื่อปรับคาของเงินตามเวลาแลว

การลงทุนโครงการนี้ไดผลตอบแทนเทากับ 3,049.80 บาท การปรับมูลคาของเงินตามเวลา หรือ

ปรับใหเป็นมูลคาปใจจุบัน หากใชอัตราคิดสวนลดยิ่งสูงจะไดมูลคาเงินปใจจุบันยิ่งนอยลง 

 

              

ภาพที่ 10.1 แสดงตารางการคาํนวณมูลคาปใจจุบันของเงิน 1 บาท 

ท่ีมา:   Chan Hoi Leong. (2012). Mathematical Tables. [ออนไลนแ]: เขาถึง 15 ตุลาคม 2556. จาก   
         http://hoileongchan.blogspot.com/2012/11/mathematical-tables.html 

          - อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate Return: IRR) หมายถึง วิธีการหาอัตรา

สวนลดหรืออัตราดอกเบี้ยตอปี ที่จะนําไปปรับเงินสดที่ไดรับจากโครงการลงทุนตลอดอายุ

โครงการใหมีคาเป็นปใจจุบันเทากับเงินลงทุนสุทธิ  อัตราสวนลดที่คํานวณไดถือเป็น         

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

              กลาวคือ วิธีการหา IRR เป็นการหาอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุน ที่ทําให 

มูลคาปใจจุบัน (PV) ของกระแสเงินสดรับสุทธิมีคาเทากับเงนิลงทุน (I) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ NPV 

มีคาเทากับ 0 

http://hoileongchan.blogspot.com/2012/11/mathematical-tables.html
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              ตัวอย่าง  เงินลงทุนเริ่มแรก 20,000 บาท อายุโครงการ 10  ปี กระแสเงินสดรับสุทธิ

ตอปี 3,000 บาท อัตราผลตอบแทนที่ตองการ 12% จงวิเคราะหแหา IRR 

                         ณ จุด IRR มูลคาปใจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ  0   

หรอื เงินลงทุน (I)  =  มูลคาปใจจุบันของกระแสเงนิสดรับสุทธิ (PV)  ดังนัน้ 

  20,000 บาท = 3,000 บาท  x  PV Factor 

  PV Factor = 20,000  = 6.66 

      3,000 

จากการเปิดตาราง PVIFA ภาพที่ 10.2 พบวา PV Factor จะอยูระหวางอัตราผลตอบแทน 8% 

และ 9% ในงวดเวลา 10 ปี ดังนั้นเราสามารถใชวิธีการเปรียบเทียบเพื่อคํานวณหาคา IRR ได

ดังตอไปนี ้

ใช 8% เป็นหลัก 

PV Factor   ตางกัน  (6.7101 – 6.4177)  =  0.2924%  ตางกัน 1% 

PV Factor   ตางกัน  (6.7101– 6.66)  =  0.0501%  ตางกัน    1 x 0.0501      =   0.1713% 

                         0.2924 
 

ดังนัน้   IRR = 8%  + 0.1713% 

  = 8.1713% 

ผลจากการคํานวณ IRR = 8.1713% กิจการตัดสินใจไมลงทุนในโครงการทุนดังกลาว เนื่องจาก

คา IRR นอยกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ (12%) 

 

 
       

ภาพที่ 10.2  แสดงตารางการคาํนวณมูลคาปใจจุบันเงิน 1 บาทของกระแสเงินสดท่ีเทากันทุกปี 

ท่ีมา :  Chan Hoi Leong. (2012). Mathematical Tables. [ออนไลนแ]: เขาถงึ 15 ตุลาคม 2556. จาก   
           http://hoileongchan.blogspot.com/2012/11/mathematical-tables.html 

 

 ในกรณีกระแสเงินสดรับของโครงการไดรับไมเทากันทุกปี การคํานวณหา IRR ตองสุม

หาคาในตาง PV ตามภาพที่ 10.1 มาคูณกระแสเงินสดแตละปี โดยใชวิธีลองผิดลองถูก (Trial 

and Error) เพื่อหาคา NPV เมื่อไดคาNPV = 0 จะไดวาคาอัตราผลตอบแทน คือคา IRR น่ันเอง

http://hoileongchan.blogspot.com/2012/11/mathematical-tables.html
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หาก NPV มีคามากกวา 0 หรือเป็น บวก ตองลองตอไป โดยเพิ่มคาอัตราสวนลดใหสูงขึ้น      

จนกระทั่งได NPV เขาใกล 0 หาก NPV มีคานอยกวา 0 หรือเป็น ลบ ตองลองตอไป โดยลดคา

อัตราผลตอบแทนใหต่ําลง จนกระทั่งได NPV เขาใกล 0 
 

           ตัวอยาง โครงการหนึ่งลงทุน 15,000 บาท มีกระแสเงินสดไหลเขา 3 ปี คือ 10,000 บาท 

5,000 บาท และ 4,000 บาท จงหา IRR  
 

          ลองสมมตใิชคาอัตราสวนลด  10% เปิดตาราง PVIF ตามภาพที่ 10.1 คํานวณได ดังนี้ 

           = 10,000 (PVIF 10%,1) + 5,000 (PVIF 10%,2) + 4,000 (PVIF 10%,3)  

           = 10,000 (.9091) + 3,500 (.8264) + 4,100 (.7513) 

           = 9,091 + 2,892.4 + 3,005.2 

           = 14,988.60 

        จงึไดวา คา IRR ของโครงการใกลเคียง 10% เนื่องจาก ไดมูลคาปใจจุบันใกลเคียงกับเงิน

ลงทุนคือ 15,000 บาท หากตองการอัตราผลตอบแทน 10% สามารถลงทุนในโครงการนี้ได 

หากตองการมากกวา 10% ไมสมควรลงทุนในโครงการนี้ 
 

10.8 ความหมายของการบัญชี  

 การประกอบธุรกิจทุกประเภทจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองมีการทําบัญชี เนื่องจาก 

บัญชีเป็นหลักฐานทางการเงินที่แสดงรายได คาใชจาย กําไรขาดทุน สินทรัพยแและหนี้สินของ

กิจการตัง้แตเริ่มตนจนถึงปใจจุบัน ดังนั้น ผูประกอบการและผูบริหารที่ดจีงึรูถึงความจําเป็นและ

ความสําคัญของการบันทึกบัญชีที่ดี ธุรกิจทุกขนาดไมวาเล็กหรือใหญควรมีการทําบัญชีแมวา

กฎหมายจะมิไดบังคับก็ตาม ทั้งนี้ การทําบัญชีอยางถูกตองจะชวยใหผูประกอบการและ

ผูบริหารทราบถึงผลการดําเนินการ และฐานะการเงนิของกิจการไดเป็นอยางดี 

               ความหมายของการบัญชี 

 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (สภา

วิชาชีพบัญชี) ไดใหความหมายของการบัญชีไววา การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการเก็บ

รวบรวม บันทึกจําแนก และทําสรุปขอมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณแทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน 

ผลงานขั้นสุดทายของการบัญชีคือ การใหขอมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชนแแกบุคคลหลาย

ฝุาย และผูที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ (ศศิวิมล มีอําพล, 2548,น. 1-3) ซึ่งปฏิบัติเป็น

ขั้นตอนดังนี ้

         -  การจดบันทึกรายการ (Recording) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณแตางๆ ทางเศรษฐกิจซึ่งอยูในรูปของตัวเงนิ  
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              -  การจําแนกหมวดหมู (Classifying) คือการจัดประเภทรายการที่บันทึกแลว

ออกเป็นหมวดหมู  5 หมวด คือ หมวดสินทรัพยแ หมวดหนี้สิน หมวดสวนของเจาของ หมวดรายได 

และหมวดคาใชจาย การจัดขอมูลใหอยู ในรูปแบบที่กําหนดสามารถนํามาใชประโยชนแใน           

การประมวลผลรายการที่บันทึกไวแลวไดงาย รวดเร็วและสะดวกในการตีความหมาย 

        -  การสรุปผล (Summarizing) เป็นกิจกรรมของขั้นตอนการจัดทําบัญชีที่เกิดขึ้น

ในวันสิ้นงวดบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งการสรุปผลอาจจะกระทําทุกสิ้นเดือน            

ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือ ณ วันสิ้นปีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละกิจการ โดยแสดง

ในรูปของงบการเงิน ไดแก งบดุล ซึ่งจะแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ งบกําไรขาดทุน 

จะแสดงผลการดําเนินงานของกิจการ งบกระแสเงินสด แสดงการไดมาและใชไปของเงินสด

จากการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงิน       

ซึ่งแสดงรายละเอียดการดําเนินงานและนโยบายการบัญชีของกิจการ 

             -  การวิเคราะหแและแปลความหมาย (Analysis and Interpreting) เป็นการอาน

ขอมูลจากงบการเงินเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนแสูงสุดในการตัดสินใจของธุรกิจ เชน          

การวิเคราะหแงบการเงินโดยใชอัตราสวน ซึ่งการวิเคราะหแจะสะทอนใหเห็นภาพโดยรวมของ

กิจการและสามารถใชเป็นฐานขอมูลในการพยากรณแอนาคตของกิจการได 
 

10.9 ประโยชน์ของการจัดทําบัญชี 

               ประโยชนแของการจัดทําบัญชีไดอยางถูกตองครบถวนและไดมาตรฐานตาม     

สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด จะสรางประโยชนแแกธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี ้

(1) ผูประกอบการ/เจาของกิจการ เจาของกิจการไมวาจะเป็นเจาของคนเดียวหรือ

หางหุนสวนและผูถือหุนในบริษัทตางๆ ยอมทราบฐานะทางการเงินของกิจการและผลกําไร 

ขาดทุนของกิจการเพื่อจะไดวางแผนนโยบายสําหรับอนาคตของธุรกิจในแตละปี เชน       

ขยายกิจการ หาแหลงเงินกู หรอื การจัดซือ้สินคาตางๆ หรอื จะลมเลิกกิจการไป เป็นตน 

(2) ผูบริหาร/ผูจัดการ การบัญชี เป็นหลักฐานการดําเนินงานที่สามารถใชใน         

การประเมินความกาวหนาและมาตรฐานของการดําเนินงาน ผูบริหารดานอุตสาหกรรมตองการ

ทราบตนทุนการผลิตของกิจการ ปริมาณการผลิต และยอดจําหนาย พอคาปลีกตองการขอมูล

เพื่อคํานวณยอดขาย ตนทุนและกําไร บันทึกสินคาคงเหลือ การจายคาจางและเงินเดือน รวมทั้ง

ตนทุนอื่นๆ รายงานทางการเงินและบัญชีชวยใหผูบริหารตัดสินใจไดวาจะปรับปรุงหรือขยาย

กิจการอยางไร จะวางแผนในการประกอบกิจการอยางไรจึงจะกาวหนาและมีกําไรสูงสุด 

(3) เจาหนี้  ธุรกิจสวนใหญตองการเงินทุนจากธนาคาร ผานฝุายสินเชื่อของธนาคาร

ซึ่งจะเสนอความเห็นวา ควรใหกูยืมหรือไม โดยวิเคราะหแจากงบการเงินของกิจการ กิจการที่      

ไมสามารถใหขอมูลทางการเงินและบัญชีไดจะทําใหกิจการนั้นสูญเสียความนาเชื่อถือจากเจาหนี ้
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(4) รัฐบาล  หนวยงานตางๆ ของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ไมวาจะเป็น

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีศุลกากร จะใชขอมูลทางการบัญชี

ในการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร จงึไดมกีฎหมายกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจัดทําบัญชีขึ้น 

(5) บุคคลทั่วไป  ใชขอมูลทางการบัญชี งบการเงนิ เป็นเครื่องชวยตัดสินใจวาควรลงทุน

ในกิจการตางๆ หรอืไม  ควรตัดสินใจในการซือ้หุนของบริษัทตางๆ หรอืไม 

(6) สหภาพแรงงาน งบกําไรขาดทุนจะเป็นขอมูลทางการเงินที่สําคัญซึ่งคนงาน

นํามาใชสําหรับตอรองในการเพิ่มคาจางหรือสวัสดิการตางๆ สหภาพแรงงานมักใชวิธีเจรจาตอรอง

กับนายจางโดยอาศัยกําไรของกิจการเป็นหลักในการตอรอง นั่นคือการใชขอมูลทางการบัญชีมา

เป็นเครื่องมอืนั่นเอง 

     นอกจากนี ้ ถาธุรกิจมีความเกี่ยวของกับคณะบุคคล ชุมชนและสังคมก็อาจใชบัญชี

ของธุรกิจในการแสดงความสามารถหรือศักยภาพของธุรกิจเพื่อกอใหเกิดความนาเชื่อถือ       

ไววางใจ และสรางสัมพันธแตอกันไดในทุกโอกาส ทั้งนี้ ธุรกิจควรแสดงความสุจริตและ     

ความโปรงใสของธุรกิจโดยจางผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากสมาคมนักบัญชี และใหผูสอบบัญชี

รับอนุญาตแหงประเทศไทยเขามาตรวจสอบการบันทึกขอมูลทางการบัญชีและรับรองการทํา

บัญชขีองธุรกิจในทุกๆ ปีดวย 
 

10.10  กิจการที่มีหน้าที่ต้องจัดทําบัญชี  

            คือ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร เป็นผูมีหนาที่จัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชี

สําหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียด หลักเกณฑแ และวิธีการตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเป็นประจําในสถานที่หลายแหง      

แยกจากกันใหผูมหีนาที่รับผดิชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเป็นผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
 

10.11 บัญชีท่ีธุรกิจต้องจัดทํา 

 กฎหมายกําหนดใหธุรกิจทุกประเภทตองจัดทําบัญชี ซึ่งอาจแตกตางกันออกไปตาม

ประเภทธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจจําเป็นจะตองรูวาธุรกิจของตนจะตองทําบัญชีอะไรบาง ตองศึกษา

ถึงหนาที่และความรับผิดชอบอยางละเอียด มิฉะนั้นจะมีความผิดเนื่องจากกฎหมายไดบัญญัติโทษไว

คอนขางแรง 

  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดแยกความรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของ

ธุรกิจโดยแบงหนาที่และความรับผิดชอบระหวางผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและผูทําบัญชีอยางชัดเจน  

ดังนี ้
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 (1)  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ไดแก หางหุนสวนจัดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน

จํากัดที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย  นิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย  กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  และบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนที่มิได            

จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผูผลิต จําหนาย นําเขาและสงออกสินคาประเภทเทปเพลง วิดีโอ 

ซีดี ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีมีสํานักงานสาขา  ใหผูจัดการสํานักงานสาขานั้นเป็นผูมีหนาที่

จัดทําบัญชี 

 (2)  ผูทําบัญชี  หมายถึง  ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไมวาจะ

ไดกระทําในฐานะลูกจางของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือไมก็ตาม  ซึ่งหมายถึง สมุหแบัญชี  สํานักงาน      

รับทําบัญชี และผูรับทําบัญชีอสิระ โดยที่ผูทําบัญชีจะตองเป็นผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

ชนิดของบัญชีท่ีต้องจัดทํา 

                บุคคลที่มีหนาที่จัดทําบัญชี คือนักบัญชี จะตองเป็นผูบันทึกขอมูลทางการบัญชี

ตามที่กฎหมายกําหนดโดยจะตองจัดทําบัญชีดังตอไปนีใ้หถูกตองครบถวนตามมาตรฐานบัญชี 

               1. บัญชีรายวัน (Journals) เป็นการจดบันทึกขอมูลทางการบัญชีขั้นตน กลาวคือ

เป็นการจดบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นพรอมอธิบายสรุปยอๆ ในแตละรายการที่เกิดขึ้น

ในแตละชวงเวลาเรียงตามลําดับกอนหลังเป็นประจําทุกวัน ไดแก บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร  

บัญชรีายวันซือ้ บัญชรีายวันขาย บัญชีรายวันทั่วไป 

            2.  บัญชีแยกประเภท (Ledgers) ไดแก บัญชีแยกประเภทตางๆ ที่กําหนดขึ้นตาม

รูปแบบของบัญชีโดยทั่วไป ใชบันทึกรายการในขั้นตอจากการบันทึกสมุดรายวันขั้นตน เพื่อ   

การจัดหมวดหมูตามประเภทบัญชีใหสามารถนําขอมูลขั้นสุดทายจากการบันทึกรายการคาไป

จัดทํารายงานหรืองบการเงินในวันสิ้นงวดบัญชี ไดแก บัญชีแยกประเภทสินทรัพยแ หนี้สินและทุน 

บัญชีแยกประเภทรายไดและคาใชจาย บัญชีแยกประเภทลูกหนี ้บัญชีแยกประเภทเจาหนี้ 

 งวดบัญชีหรอืรอบระยะเวลาบัญชี 

                  งวดบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีตามปกติคือ 12 เดือน หรือ 1 ปี แบงออกไดเป็น       

2  ประเภท  ดังนี้ 

                 -  งวดบัญชีที่ไมตรงกับปฏิทิน  (Fiscal Year)  กลาวคือเมื่อธุรกิจเริ่มกิจการเมื่อใดให

นับไปใหครบ  12  เดือน ถือเป็นวันสิ้นงวดบัญชี  เชน เริ่มกิจการเมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2556 

วันสิน้งวดบัญชีคอืวันที่  9  กันยายน พ.ศ.  2557 เป็นตน 

                  -  งวดบัญชีตามปีปฏิทิน  (Calendar Year)  คือ เริ่มตนงวดวันที่ 1 มกราคม และสิ้นงวด

ในวันที่ 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน โดยทั่วไปแลว กิจการมักกําหนดรอบบัญชีตามปฏิทิน 
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การปิดบัญชี 

 ผูจัดทําบัญชีตองปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนตามรอบระยะเวลาบัญชี        

การปิดบัญชีครั้งตอๆ ไป ตองปิดใหตรงรอบ 12 เดือนนับแตวันปิดบัญชีครั้งแรก หากประสงคแ

จะเปลี่ยนรอบบัญชีใหแตกตางจากรอบ 12 เดือน ตองขออนุญาตตออธิบดีกรมสรรพากรกอน 

ทั้งนี ้ตองมีเหตุผลสมควร มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาต ทั้งนี ้เพื่อปูองกันการหลกีเลี่ยงภาษีเงนิได 

               การจัดทํางบการเงนิ 

 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะตองจัดทํางบการเงินและยื่นงบการเงินตอสํานักงาน    

กลางบัญชี หรอืสํานักงานบัญชีประจําทองที่ภายใน 5 เดือนนับแตวันเปิดบัญชี 

 ในกรณีที่เป็นบริษัทจํากัดหรือมหาชนจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ใหยื่นภายใน 

1 เดือนนับแตวันที่งบการเงินนั้นไดรับอนุมัติในที่ประชุมใหญผูถือหุน โดยงบการเงินจะตอง

ไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต แตในกรณีที่เป็นงบการเงิน

ของหางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีทุนไมเกิน 5 ลานบาท สินทรัพยแรวม    

ไมเกิน 30 ลานบาท และรายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท ไมตองจัดใหงบการเงินที่ไดรับ      

การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชภีาษีอากร 

               การเก็บรักษาบัญชี 

 1) บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นตองเก็บรักษาไว  ณ          

สถานประกอบการจะนําไปเก็บไวที่อื่นไมได เวนแตจะขออนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชี 

 2) บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีตองเก็บรักษาไวเป็นเวลาไมนอยกวา 5 ปี 

แตไมเกิน 7 ปี นับแตวันปิดบัญชี หรอืจนกวาจะเลิกกิจการ และสงมอบแกสารวัตรใหญบัญชี 

งบการเงนิ 

 งบการเงิน เป็นรายงานทางบัญชีของกิจการที่มีวัตถุประสงคแเพื่อทบทวนหรือ

รายงานความกาวหนาที่เกิดขึ้นระหวางชวงเวลาหนึ่งโดยฝุายบริหาร รายงานนี้จะแสดงถึง 

ฐานะการลงทุน การจัดหาเงินทุนและผลที่ไดรับ งบการเงินที่สําคัญ ไดแก งบดุล และงบกําไร

ขาดทุน 

 งบแสดงฐานะทางการเงนิ หรอื งบดุล 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล คือ งบที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะทาง

การเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยจะแสดงรายงานตามขอเท็จจริงที่เป็นอยูขณะนั้น ซึ่ง

ประกอบดวยรายการทรัพยแสนิ (Asset) หนี้สนิ (Liability) และทุน (Owner’s equity)  
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(1) สินทรัพย์ 

 สินทรัพยแ แสดงถึงสิ่งของทั้งหมดที่มีมูลคาเป็นเงินที่ธุรกิจเป็นเจาของ เชน ที่ดิน 

อาคาร เครื่องจักร เงินสด สินคา ลูกหนี้ เป็นตน สินทรัพยแอาจจําแนกออกเป็นประเภทใหญๆ 

คือ สินทรัพยแหมุนเวียน สินทรัพยแไมหมุนเวียน และสินทรัพยแไมมีตัวตน 

 - สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Asset) ไดแก เงินสดและเงินฝากธนาคารเงินลงทุน

ระยะสั้น ลูกหนี้การคา ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ และสินทรัพยแอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็น     

เงินสดไดระหวางรอบการดําเนินธุรกิจซึ่งปกติมีเวลา 1 ปี หรือนอยกวานั้น 

 - สินทรัพย์ไม่หนุนเวียน (Non-Current Asset) เป็นสินทรัพยแที่มีลักษณะคงทน

ถาวร เป็นสินทรัพยแที่มไีวใชดําเนินงาน มิไดมีไวเพื่อขาย โดยปกติสินทรัพยแถาวรมีอายุมากกวา 

1 ปี เชน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร รถยนตแ เป็นตน การใชสินทรัพยแถาวรในการดําเนินงาน     

ถือเป็นคาใชจายอยางหนึ่ง เรียกวา คาเสื่อมราคา 

 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) เป็นสินทรัพยแประเภทที่ไมอาจและเห็น

และจับตองได มักมิลักษณะเป็นสิทธิตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

สัมปทาน เครื่องหมายการคา คาแหงความนิยม (Good will) เป็นตน 

2) หน้ีสิน 

       หนี้สิน หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการเป็นหนี้ผูอื่นและตองชําระดวยสินทรัพยแของ

กิจการหรอืดวยการกอหนี้สนิประเภทอื่นขึ้น หนี้สนิแบงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 - หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability) หมายถึง หนี้สินที่คาดวาจะตองชําระจาก

สินทรัพยแหมุนเวียนหรือจากการกอหนี้สินหมุนเวียนอื่นขึ้นแทน มักเป็นหนี้สินที่เกิดจาก      

การดําเนินงานปกติของกิจการ ซึ่งตองจายภายใน 1 ปี เชน หนี้จากการซื้อสินคา ซื้อวัสดุ    

หนี้คาภาษีอากร เป็นตน 

               - หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Long-Term Liabilities) เป็นหนี้สินซึ่งมีระยะเวลาชําระคืน

เกินกวา 1 ปี หรือเกินกวารอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ เชน หุนกู เจาหนี้

จํานอง เงินกูธนาคาร 

 3) ทุนหรอืส่วนของผู้ถือหุ้น 

              ทุนหรือสวนของผูถือหุน คือ จํานวนเงินที่ผูถือหุนจายคาหุน และกําไรสะสม 

กิจการที่เป็นบริษัท เรยีกวา สวนของผูถือหุน ประกอบดวย 

 3.1 ทุนที่ลงมาในกิจการ (Paid-in Capital) มี 2 ประเภท คือ 

- ทุนเรือนหุน (Capital Stock) คือ จํานวนเงินตามมูลคาหุนของบริษัทที่กําหนดไว

เมื่อเริ่มกอตั้งบริษัท 
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- สวนเกินมูลคาหุน (Additional Paid-in Capital) หมายถึง จํานวนเงินสวนเกิน

ที่สูงกวามูลคาหุนที่กําหนดไวเมื่อเริ่มตัง้บริษัท 

 3.2  กําไรสะสม (Retained Earning) หมายถึง กําไรของกิจการงวดกอนๆ และ      

ในงวดปใจจุบันรวมกัน 
  

บริษัท  กําไรงาม จํากัด 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  25X1  และ  25X2 
สินทรัพย์   
 สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 25X1 ปี 25X2 
  เงินสด XX XX 
  ลูกหนี้และตัว๋เงินรับ XX XX 
  สินคาคงเหลือ XX XX 
   รวมสินทรัพยแหมุนเวียน XX XX 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
            อาคาร ที่ดนิ 

XX XX 

 เครื่องจักร XX XX 
 สินทรัพยแไมมีตัวตน XX XX 
 สินทรัพยแอื่น XX XX 
      รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น XX XX 
 
 
 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

  

 หน้ีสินหมุนเวียน   
  เจาหนี้และตัว๋เงินจาย XX XX 
  ภาษีคางจาย XX XX 
   รวมหนี้สนิหมุนเวียน 
           หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

XX XX 

            เงินกูยมืระยะยาว XX XX 
            หุนกู XX XX 
   รวมหนี้สนิทั้งสิน้ XX XX 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น   
  หุนทุน XX XX 
  กําไรสะสม XX XX 
   รวมสวนของผูถือหุนทั้งสิน้ XX XX 
       รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น XX XX 

 

      ภาพที่ 10.3 แสดงตัวอยางงบแสดงฐานะทางการเงิน หรอื งบดุล 

ที่มา :  อนิวัช แกวจํานงคแ. (2550, น.176). 
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 งบกําไรขาดทุน 
       งบกําไรขาดทุน (Income statement) เป็นงบที่แสดงผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาที่

ผานมาวา กิจการมีรายได คาใชจายเทาไร มีกําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาไร เป็นการประเมิน 

ผลสําเร็จการดําเนินงานของธุรกิจและประสิทธิภาพของผูบริหาร 

งบกําไรขาดทุนประกอบดวย 

-  รายได/ยอดขาย (Incomes/Sales)  

-  ตนทุนขาย (Cost of Goods Sold)  

-  คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expense) 

-  กําไรสุทธิ (Net Income) 

 

บริษัท  กําไรงาม จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 

สิน้สุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  25X1  และ  25X2 
   
รายไดจากการดําเนินงาน ปี 25X1 ปี 25X2  
 รายไดจากการขาย 3,000,000 2,600,000  
 รายไดอื่นๆ 500,000 300,000  
 รวมรายได 3,500,000 2,900,000 (100%) 
คาใชจายจากการดําเนินงาน    
 ตนทุนสินคา 1,800,000 800,000 (27.58%) 
 คาใชจายในการขาย 1,200,000 1,200,000 (41.38%) 
 คาใชจายในการบริหาร 100,000 100,000  
 ดอกเบีย้จาย 100,000 300,000  
 รวมคาใชจาย 3,200,000 2,400,000  
กําไรสุทธิ 300,000 500,000 (17.24%) 
 กําไรสุทธิตอหุน 8.10 10.50  
    

 

ภาพที่ 10.4 แสดงตัวอยางงบกาํไรขาดทุน 

ที่มา : อนิวัช แกวจํานงคแ. (2550, น.178). 
 

10.12 การประเมินผลการดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานขององคแการธุรกิจตางๆ วาประสบความสําเร็จ

เพียงใด บรรลุเปูาหมายหรือไม มปีระสิทธิภาพอยางไรนั้นเป็นประโยชนแตอฝุายบริหารระดับสูง

และผูถือหุน บุคคลทั่วไปที่จะเขาไปลงทุนซื้อหุนหรือกิจการ โดยทั่วไปการประเมินผลกิจการ

ตางๆ สามารถทําไดโดยการอานและวิเคราะหแงบการเงิน 
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 ทั้งนี้ การวิเคราะหแงบการเงินหมายถึงกระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ

ทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้นเพื่อ

นําขอเท็จจริงมาประกอบการตัดสินใจตอไป 
 

             10.12.1 การวเิคราะห์งบการเงนิโดยการเปรียบเทยีบ 

 งบการเงินที่สําคัญ คือ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน  ผูบริหาร เจาของกิจการ หรือ  

ผูถือหุน จึงใหความสําคัญแกงบการเงินมาก การเปรียบเทียบงบการเงินอาจใชขอมูลประเภท

ตางๆ เปรียบเทียบกันไดหลายวิธีดังนี้ 

 1)  การเปรียบเทียบกับการดําเนินงานที่ผานมา เป็นวิธีที่ใชกันมากที่สุดเป็น        

การแสดงถึงความสัมพันธแระหวางการดําเนินงานในปใจจุบันกับการดําเนินงานที่ ผานมา       

โดยเทียบเป็นไตรมาส ครึ่งปี หรือ 1 ปี ตัวอยางเชน กําไรสุทธิของปีนี้กับกําไรสุทธิของปีที่แลว 

โดยเทียบยอดขายของไตรมาสแรกของปีนี้กับยอดขายของไตรมาสแรกของปีกอน             

การเปรียบเทียบโดยวิธีนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงวาเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง 

2)  การเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ไดวางแผนไว เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น

จรงิกับเปูาหมายที่ตัง้ไว ทําใหทราบวาตางกันมากหรือนอยเพราะเหตุใด 

       3)  การเปรียบเทียบกับความสําเร็จของคูแขงขัน องคแการของรัฐบาลหรือสมาคม

ทางธุรกิจจะมีการรวบรวมขอมูลถัวเฉลี่ยของกิจการธุรกิจประเภทตางๆ ไว และประกาศให

ทราบโดยทั่วกัน โดยเปิดเผย โดยกระทําเป็นงวดๆ เพื่อใหบริษัทที่เป็นสมาชิกทราบ ดังนั้นเมื่อ

นําการดําเนินงานของตน ไปเปรียบเทียบกับคูแขงขันจะทําใหทราบวา ผลการดําเนินงานอยูใน

ระดับสูงหรือตํ่ากวาคาถัวเฉลี่ยที่คูแขงขันทําไว 

 ขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบไดแก ตนทุน อัตรากําไร นอกจากนี้ หนังสือรายงาน

ประจําปี หรอืเอกสารประจําปีของคูแขงขันที่พิมพแเผยแพรก็สามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบได 

 4)  การเปรียบเทียบโดยใชเปอรแเซ็นตแ โดยพิจารณาสัดสวนของแตละรายการใน

งบกําไรขาดทุนวาเป็นรอยละเทาไหรของยอดขาย หรือ สินทรัพยแรวม เชน รอยละของกําไรตอ

ยอดขาย รอยละของหนี้สินตอสินทรัพยแรวม เป็นตน หรืออาจวิเคราะหแโดยใชเปอรแเซ็นตแเพื่อ     

ดูแนวโนมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแตละรายการในงบดุลและงบกําไรขาดทุน เชน ดูยอดขาย

เปรียบเทียบเป็นรอยละ 5 ปียอนหลัง หรือดูลูกหนี้เปรียบเทียบเป็นรอยละ 5 ปียอนหลัง     

เป็นตน   
 

10.12.2 การวเิคราะห์งบการเงนิโดยอัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)                

 เครื่องมือที่ใชวิเคราะหแ ไดแก อัตราสวน (Ration) โดยนําขอมูล 2 จํานวน ในงบการเงิน

มาแสดงความสัมพันธแกัน เชน อัตราสวนหมุนเวียน อัตราสวนสภาพคลอง เงินทุนหมุนเวียน 

เป็นตน ไดแก 
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   (1) การวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

        1.1 เงนิทุนหมุนเวียน (Working Capital) หมายถึง สวนที่สินทรัพยแหมุนเวียน

สูงกวาหนีส้ินหมุนเวียน โดยคิดเป็นจํานวนเงิน 

   เงินทุนหมุนเวียน  =  สินทรัพยแหมุนเวียน-หนี้สนิหมุนเวียน 

 เงินทุนหมุนเวียนจะบอกใหทราบวาธุรกิจมีความสามารถจายคาใชจายใน        

การดําเนินงานและซือ้สินคาไวขายมากนอยเพียงใด เงินทุนหมุนเวียนจะมีความสัมพันธแใกลชิด

กับอัตราสวนเงนิหมุนเวียน (Current Ratio) อยางมาก 

                      1.2 อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียน (Current Ratio) คํานวณจากสินทรัพยแหมุนเวียน

หารดวยหนีส้ินหมุนเวียน 
 

        อัตราสวนหมุนเวียน   =     สินทรัพยแหมุนเวียน 

                 หนี้สนิหมุนเวียน 
 

           อัตราสวนหมุนเวียนจะทําใหทราบถึงสภาพคลองของกิจการวามีสินทรัพยแ

หมุนเวียนเพียงพอกับการชําระหนี้สนิหมุนเวียนหรือไม อัตราสวนนี้นาจะพอใจหรือไมขึ้นอยูกับ

ประเภทของกิจการ ธุรกิจที่มกีารหมุนเวียนของสินคาชาจะตองมีอัตราสวนเงนิหมุนเวียนสูง 

           1.3 อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเร็ว (Quick ratio) เป็นอัตราสวนที่แสดงวาธุรกิจมี

ความสามารถที่จะชําระหนี้ หรอืจายเงนิปในผลมากขึ้นอีกไดหรือไม อัตราสวนนี้ไมควรมีต่ํากวา 

1 บางครัง้เรียกวา Acid-Test Ratio ใชประกอบกับอัตราสวนหมุนเวียน 
 

  อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็ว =      สินทรัพยแหมุนเวียน-สินคาคงเหลือ 

             หนี้สนิหมุนเวียน 
 

                      1.4 อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover)  

                                A/R Turnover = ขายเชื่อสุทธิ หรอืใชยอดขายรวม (ครั้ง หรอื รอบ)                     

ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย  

          ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = (ลูกหนี้ตนงวด + ลูกหนี้ปลายงวด)/ 2  

          หากคาที่คํานวณไดมีคาสูงแสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ให

เปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดไดทําไดเร็ว 

1.5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี (Average Collection Period)  

         ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้  (วัน)   =            365 วัน  

                                                                อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้  
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         อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ยิ่งต่ํายิ่งดีแสดงใหเห็นถึงระยะเวลา ในการเรียกเก็บหนี้วา 

เร็วหรือชา เพื่อใหทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบาย 

ในการใหสินเชื่อทางธุรกิจ 

1.6 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)  

อัตราการหมุนเวียนของสนิคาคงเหลือ =        ตนทุนสินคาขาย   

                                                        สินคาคงเหลอืเฉลี่ย  

                    สินคาคงเหลือเฉลี่ย = (สินคาตนงวด + สินคาปลายงวด)/ 2  

                    หากคาคํานวณไดมีคาสูงแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินคาไดเร็ว 

                 1.7 ระยะเวลาในการจําหน่าย (ขาย) สินค้า (Inventory Conversion Period) 

หรอืเรียก DOI (Days of Inventory) 
 

ระยะเวลาในการจําหนาย (ขาย) สนิคา(วัน)  =            365 (วัน)  

                                                            อัตราหมุนเวียนของสินคา     

ยิ่งขายไดเร็วยิ่งดี หมายถึงสินคาเปลี่ยนสภาพมาเป็นเงินสดไดเร็ว 

(2) ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

                      2.1 อัตรากําไรข้ันต้น (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ - ตนทุนขาย  

                                   หรอื =      กําไรขั้นตน 

                                                   ขายสุทธิ   

คาที่ไดยิ่งสูงยิ่งดี หมายถึงมีกําไรขั้นตนมาก 

 2.2 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin)  

                                            =    กําไรจากการดําเนินงาน 

                                                          ขายสุทธิ   

คาที่ไดยิ่งสูงยิ่งดี หมายถึงมีกําไรดําเนินงานมาก 

                     2.3 อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)  

                              อัตรากําไรสุทธิ (%) =   กําไรสุทธิ (Net Profit) 

                                                                     ขายสุทธิ 

คาที่ไดยิ่งสูงยิ่งดี แสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไร 

หลังจากหักตนทุนคาใชจายรวมทั้งภาษีเงนิไดหมดแลว 
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                        2.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity or ROE) 

                        ผลตอบแทนผูถือหุน (%) =          กําไรสุทธิ  

                                                                 สวนของผูถือหุน 
  

คาที่ไดยิ่งสูงยิ่งดี แสดงใหเห็นวาเงนิลงทุนในสวนของเจาของ จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาจาก

การดําเนินการของกิจการนั้นในอัตราสวนเทาไร หากมีคาสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหา

กําไรสูงดวย 
 

               (3) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency Ratio) 

                    3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  (%)        =      กําไรสุทธิ  

                                                                                             สินทรัพยแรวม   

                    

          3.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน =       กําไรสุทธิ 

                                                                                         สินทรัพยแไมหมุนเวียน  

                    3.3  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  (Non-Current Asset 

Turnover)  (ครั้ง)  

                                                        =          ขายสุทธิ  

                                                              สินทรัพยแไมหมุนเวียน  

                    3.4 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) (ครั้งหรอืเทา)                      

                                                                    =             ขายสุทธิ  

                                                                               สินทรัพยแรวม  

อัตราสวนในกลุมนี้ คาที่ไดยิ่งสูงยิ่งดี เป็นการวัดความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพยแ

ทั้งหมดที่ธุรกิจใชในการดําเนินงานวาใหผลตอบแทนจากการดําเนินงานไดมากนอยเพียงใด   

คาที่ไดสูงจึงแสดงถึงการใชสินทรัพยแอยางมีประสิทธิภาพ  ถาอัตราสวนนี้ต่ําแสดงวา บริษัทมี

สินทรัพยแมากเกินความตองการ 
 

 (4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio or Financial Ratio)  

                     เป็นการวิเคราะหแเพื่อใหทราบถึงแหลงที่มาของเงินทุนวามาจากหนี้สินหรือ

สวนของเจาของวา มีมากนอยเพียงใด 

                   4.1 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) (เทา)  

                                                         =      หนี้สนิรวม  

                                                              สวนของเจาของ  

(Return on Total Assets: ROA,  

 Return on Investment: ROI) 

Return on Non-Current Assets  
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คาที่ไดยิ่งต่ํา ยิ่งดี แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงในดานเจาหนี้และเจาของกิจการ ถาอัตราสวนสูง  

แสดงวา กิจการมีความเสี่ยงจากการกูยืมเงนิมาใชในการดําเนินกิจการ 

                    4.2 อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) (เทา)  

                                          = {กําไรสุทธิ  + ภาษีเงนิได  - ดอกเบีย้จาย}  

                                                               ดอกเบีย้จาย 
  

เป็นการวัดความสามารถของธุรกิจในการจายดอกเบี้ยเงินกู หากผลคํานวณออกมามีคาสูง 

แสดงวาธุรกิจมีความสามารถในการจายดอกเบีย้สูง 

                    4.3 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) (บาท/หุน) 

                                         =         เงินปในผลตอหุน 

                                                     กําไรสุทธิตอหุน  

                        แสดงถึงนโยบายการจายเงินปในผลของธุรกิจ  
 

                อัตราสวนที่กลาวมาแลวทั้งหมดใชเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหแหลักทรัพยแดวย 

ทั้งนี้ ปใจจัยพื้นฐานสามารถใชพิจารณางบการเงินของกิจการตางๆ วา มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและความมั่นคงในกิจการได ในระดับหนึ่ง หากภาวะผลประกอบการไมดี         

การวิเคราะหแงบการเงิน จะแสดงถึงประเด็นตอไปนี้ 

  - ขาดทุนมากๆ และติดตอกันหลายปี  

 - ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึน้  

 - อัตราหนี้สนิตอสวนของเจาของสูงขึ้นเร็วมาก  

 - สินคาคงคลังสูงมากผิดปกติ  

 - ตนทุนการผลติสูงขึ้น  

 - ยอดขายสูงขึ้น แตกําไรลดลง  

 - หนี้สูญเพิ่มขึน้  

 - รายงานผูสอบบัญชผีดิปกติ เปลี่ยนผูสอบบัญชใีหม  

 - ขายสินทรัพยแของกิจการเพื่อสรางกําไรใหเขาเปูาในระยะสั้น 
 

11.13 งบประมาณ 

 การวางแผนทางการเงินของธุรกิจคือ การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) การจัดทํา

งบประมาณอาจทําขึ้นในแตละแผนกและในภาพรวมของกิจการ กลาวคือ งบประมาณเป็น

เครื่องมือทางการเงินอยางหนึ่งของการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต กระบวนการจัดทํา

งบประมาณนั้น  เริ่มจากฝุายบริหารตองคาดคะเนเหตุการณแในอนาคต โดยอาจใชการเปรียบเทียบ                    

ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่กําหนดไว ซึ่งสามารถชวยคนหาสาเหตุของ       
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การดําเนินการที่ไมเป็นไปตามเปูาหมายไดดวย การทํางบประมาณจะเริ่มตนดวยการพยากรณแ

ยอดขายและคาใชจายของแตละแผนกไปจนถึงประมาณการกําไรขาดทุนและงบดุล  

 งบประมาณที่จัดทําอยางเหมาะสมจะชวยเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน

ทางการเงิน และกําหนดขีดจํากัดของรายจายแตละแผนกงาน  ประการสําคัญที่สุด คือสงเสริมให

ระดับบริหารไดมีการวิเคราะหแการดําเนินงานตางๆ อยางระมัดระวังยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะหแ      

อาจนํามาใชในการตัดสินใจขยายหรือจํากัดงบประมาณ 

 งบประมาณที่ธุรกิจจัดทําขึ้น ไดแก งบประมาณการขาย งบประมาณการผลิต 

งบประมาณคาใชจาย งบประมาณเงินสด งบประมาณอัตรากําลัง งบประมาณการซื้อวัสดุ 

งบประมาณกําไร ทั้งนี้ งบประมาณเป็นเพียงการประมาณการที่ตองการใหใกลเคียงความเป็นจริง

มากที่สุดเทานั้น ผลการดําเนินงานจริงอาจไมตรงกับที่ประมาณไวก็ได 
 

 ประเภทของงบประมาณ 

(1) งบประมาณการขาย  เป็นงบที่สําคัญที่ตองทํากอนงบประมาณอื่นๆ        

การประมาณยอดขายจําเป็นตองพิจารณาปใจจัยหลายอยาง เชน  ผลิตภัณฑแ ใหม              

การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็ตองนํามาพิจารณา

ประกอบดวย การจัดทํางบประมาณการขายเป็นการประมาณการขายลวงหนา  อาจให

พนักงานขายเป็นผูประมาณยอดขาย หรืออาจใชเสนกราฟของการขายปีกอนๆ เพื่อเป็น

แนวทาง ผูจัดการฝุายขายเป็นผูที่เหมาะสมที่สุดในการทํางบประมาณการขาย 

(2) งบประมาณการผลิต  มีจุดประสงคแเพื่อใหแนใจวามีจํานวนผลผลิตเพียงพอ

ในสต็อกที่จะนําออกมาขายไดทันที การทํางบประมาณการผลิตการผลิตตองคํานึงถึงปริมาณ

การขาย ความสามารถของเครื่องจักร จํานวนวัสดุ และนโยบายควบคุมการผลิต รวมทั้งอัตรา

กําลังคนดวย นอกจากนีย้ังตองประมาณการตนทุนของผลผลติดวย 

(3) งบประมาณค่าใช้จ่าย อาจแบงแยกออกเป็นคาใชจายในการบริหาร ซึ่งเป็น

คาใชจายคงที่และคาใชจายในการขาย อันไดแก คาพาหนะ คาโฆษณา และคาสงเสริม การขายอื่น ๆ  

การทํางบประมาณคาใชจายในการขายจะตองคํานึงถึงปริมาณการขายที่ประมาณไวใน

งบประมาณการขายดวย 

(4) งบประมาณเงินสด ประกอบดวย 2 สวน คือ การประมาณรายไดจาก      

การขายผลผลิตและการประมาณรายจายเงินสดที่จะเป็นคาใชจายสําหรับแรงงาน วัสดุ และ

คาใชจายในการผลิต งบประมาณเงินสดเป็นงบประมาณที่สําคัญที่สุด ตองตระเตรียมดวย

ความรอบคอบอยางสูง เพราะเป็นความพยายามในการคาดคะเนเงินสดไหลเขาและออก     

การวางแผนงบประมาณเงินสดที่แมนยําจะชวยเพิ่มความสามารถของเจาหนาที่การเงินใน       

การวางแผนวา รายการใดจําเป็นตองกูยืมและควรกูเมื่อใด 
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(5) งบประมาณอัตรากําลัง  จะชวยใหงบประมาณการผลิตสะดวกขึ้น การผลิต

จะไดตรงเปูาหมายในการประมาณจํานวนคนจะตองคํานึงถึงเวลาในการฝึกอบรมคนใหมและ

จํานวนคนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตโดยออม เชน ชางไฟฟูา ชางซอม ชางยนตแ เป็นตน 

อัตรากําลังสําหรับการผลิตนี้ยังจะตองคํานึงถึงช่ัวโมงการทํางานของคนงานอีกดวย 

(6) งบประมาณการซื้อวัสดุ  เป็นการวางแผนการซื้อวัสดุ ใหสัมพันธแกับ

งบประมาณการผลิตซึ่งจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ เชน นโยบายการควบคุม นโยบายคงคลัง  

นโยบายการซื้อเพื่อใหมีวัสดุเพียงพอตอการผลิตและมีอยูพรอมเมื่อตองการใช 

(7) งบประมาณกําไร ขาดทุน เป็นการประมาณการกําไรขางตนหลังจากการ

พยากรณแยอดขายแลว  และกําไรสุทธิที่ไดจากการหักคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นออกจาก

กําไรขั้นตนที่ประมาณไว การจัดทํางบประมาณกําไรตองคํานึงแนวโนมของอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจ และการตลาดอีกดวย 

(8) ประมาณการงบดุล เป็นการประมาณการฐานะการเงินวากิจการควรมี

สินทรัพยแ หนี้สนิและสวนของผูถือหุนในแตละรายการเทาไหร มีความเหมาะสมอยางไร 

 

บทสรุป 

                   การเงินและการบัญชีเป็นขอมูลในการวางแผนและการตัดสินใจที่สําคัญเพราะ

ทําใหทราบถึงฐานะการเงินและผลประกอบการ หรือผลการดําเนินการ สามารถนําไปใชใน 

การตัดสินใจการขยายกิจการ วางแผนการผลิต วางแผนกําลังคน ฯลฯ เปูาหมายของ         

การจัดการการเงนิของกิจการ คือการทําใหมูลคาของกิจการสูงสุด โดยแสดงออกมาในรูปของ

ราคาตลาดหุนสามัญสูงสุด (Maximize Value of the Firm) และสรางความพอใจใหแก ผูถือหุน 

การที่กิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนหรือบริษัท จะทําใหเกิดมูลคาสูงสุดแกกิจการได

จะตองคํานึงถึงความสามารถของกิจการในการที่จะทําใหเกิดกระแสเงินสดทั้งในปใจจุบันและ

ในอนาคต หนาที่ของผูจัดการทางการเงิน คือ (1) หนาที่ในการพยากรณแและวางแผน (2) หนาที่

ในการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน (3) หนาที่ในการประสานงานและควบคุม (4) หนาที่ในการเป็น

ตัวแทนองคแการในการติดตอกับตลาดการเงนิ (5) หนาที่ในการบริหารความเสี่ยง  

 ผูประกอบการธุรกิจทุกประเภท ทุกระดับจําเป็นจะตองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกลไกการทํางานของตลาดการเงิน การจัดหาเงินทุนเมื่อธุรกิจขาดแคลนเงินทุน โดย

ควรจัดหาเงินทุนจากแหลงที่มีตนทุนของเงินต่ําที่สุดและทําใหมูลคากิจการสูงสุด แหลงที่มา

ของเงนิทุนนั้นมาจากแหลงสําคัญใหญๆ คือ แหลงเงนิทุนจากหนี้สนิ และสวนของเจาของ 

               ตลาดการเงิน หมายถึง ตลาดระหวางผูที่มเีงินทุนเหลือ (ผูมีเงินออม) กับผูตองการ

เงินทุน โดยมีตัวกลางคอืเงินทุน แบงออกเป็นตลาดเงนิ และ ตลาดทุน 
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 สถาบันที่ทําหนาที่ระดมเงินออมใหตลาดเงินและตลาดทุน คือ สถาบันการเงิน 

เป็นองคแการกลางที่ใหกูยืมแกผูที่ตองการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดําเนินธุรกิจ 

โดยจายดอกเบีย้ใหแกผูออม และคิดดอกเบีย้จากผูกูยืม ไดแก สถาบันการเงินประเภทธนาคาร

พาณชิยแ สถาบันการเงนิที่มิใชธนาคารพาณชิยแ และสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ 

                การวิเคราะหแผลตอบแทนการลงทุนเป็นอีกหนึ่งหนาที่ของผูจัดการการเงินที่ตอง

ศึกษาพิจารณาเพื่อดูความคุมคาของโครงการ หรือการขยายกิจการกอนตัดสินใจลงทุน       

ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากระยะเวลาคืนทุน (PB) จุดคุมทุน (BEP) มูลคาปใจจุบันสุทธิของเงินลงทุน 

(NPV) และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 

      นอกจากการจัดการการเงินแลวผูประกอบการทุกประเภทยังจําเป็นอยางยิ่งที่

จะตองมีการทําบัญชี เนื่องจากบัญชีเป็นหลักฐานทางการเงินที่แสดงรายได คาใชจาย กําไร

ขาดทุน สนิทรัพยแและหนี้สนิของกิจการตัง้แตเริ่มตนจนถึงปใจจุบัน ซึ่งชวยใหผูประกอบการและ

ผูบริหารทราบถึงผลการดําเนินการ และฐานะการเงนิของกิจการไดเป็นอยางดี 

                การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จําแนก และทําสรุปขอมูล

อันเกี่ยวกับเหตุการณแทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดทายของการบัญชีคือ การให

ขอมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชนแแกบุคคลหลายฝุาย และผูที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ  

ประโยชนแของการจัดทําบัญชีทําใหผูประกอบการ/เจาของกิจการทราบฐานะทางการเงินของ

กิจการและผลกําไร ขาดทุนเพื่อจะไดวางแผนนโยบายสําหรับอนาคตของกิจการในแตละปี  

เชน  ขยายกิจการ  หาแหลงเงนิกู  หรอืการจัดซือ้สินคาตาง ๆ หรอืจะลมเลิกกิจการไป เป็นตน  

บัญชีใชเป็นหลักฐานการดําเนินงานที่สามารถใชในการประเมินความกาวหนาและมาตรฐานของ

การดําเนินงาน เจาหนี้จะวิเคราะหแจากงบการเงินของกิจการวาจะใหกูไดหรือไม รัฐบาล หนวยงาน

ตาง ๆ ของรัฐใชขอมูลทางการบัญชีในการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร บุคคลทั่วไป ใชขอมูล

ทางการบัญชีและงบการเงิน เป็นเครื่องชวยตัดสินใจวาควรลงทุนในกิจการนั้นๆ หรือไม สหภาพ

แรงงาน ใชงบกําไรขาดทุนสําหรับตอรองในการเพิ่มคาจางหรือสวัสดิการ กิจการที่มีหนาที่ตอง

จัดทําบัญชี คือ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  

 งบการเงินเป็นรายงานทางบัญชีของกิจการที่มีวัตถุประสงคแเพื่อทบทวนหรือ

รายงานความกาวหนาที่เกิดขึ้นระหวางชวงเวลาหนึ่งโดยฝุายบริหาร โดยรายงานถึงฐานะ    

การลงทุน การจัดหาเงินทุนและผลที่ไดรับ งบการเงินที่สําคัญ ไดแก งบดุล และงบกําไร

ขาดทุน 
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       งบแสดงฐานะทางการเงินหรอืงบดุล คือ งบที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน

ของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งโดยจะแสดงรายงานตามขอเท็จจริงที่ เป็นอยูขณะนั้น  ซึ่ง

ประกอบดวยรายการทรัพยแสนิ หนี้สนิ และ สวนของเจาของ งบกําไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงผล

การดําเนินงานในรอบระยะเวลาที่   ผานมาวา กิจการมีรายได คาใชจายเทาไร มีกําไรหรือ

ขาดทุนสุทธิเทาไร เป็นการประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานของธุรกิจและประสิทธิภาพของ

ผูบริหาร 

                 การประเมินผลการดําเนินงานขององคแการธุรกิจตางๆ วาประสบความสําเร็จ

เพียงใด บรรลุเปูาหมายหรือไม มปีระสิทธิภาพอยางไรนั้นเป็นประโยชนแตอฝุายบริหารระดับสูง

และผูถือหุน บุคคลทั่วไปที่จะเขาไปลงทุนซื้อหุนหรือซื้อกิจการ โดยทั่วไปการประเมินผล

กิจการตางๆ สามารถทําไดโดยการอานและวิเคราะหแงบการเงิน โดยการวิเคราะหแงบการเงิน

โดยการเปรียบเทียบ  วิเคราะหแงบโดยใชอัตราสวนวัดเสถียรภาพหรือความมั่นคงทางการเงิน  

การวิเคราะหแงบการเงินโดยวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้การวิเคราะหแงบการเงินตองใชอัตราสวน

ตางๆ ประกอบกันจึงจะทําใหการวิเคราะหแใกลเคียงความจริง และใหขอมูลเพื่อนําไปใชใน   

การตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจยังใชการจัดทํางบประมาณเป็นเครื่องมือทางการเงิน

อยางหนึ่งของการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต และการคนหาสาเหตุที่ทําใหการดําเนินงาน  

ไมเป็นไปตามเปูาหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           บทที่ 10 ความรู้พืน้ทีเ่กี่ยวกับการจัดการการเงนิและบญัชี            

 
345 

กิจกรรมทา้ยบทที่ 10 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท 

7. การจัดการการเงนิมคีวามสําคัญอยางไรบาง 

8. เงิน คืออะไร หนาที่ของเงินไดแกอะไรบาง 

9. เปูาหมายของการจัดการการเงินคืออะไร  

10. อธิบายถึงหนาที่ของผูบริหารการเงนิ 

11. ตลาดเงนิ คืออะไร หลักทรัพยแในตลาดเงินมอีะไรบาง 

12. ตลาดทุน คืออะไร หลักทรัพยแในตลาดทุนมอีะไรบาง 

13. ใหบอกขอแตกตางของตลาดเงนิและตลาดทุน 

14. สถาบันการเงินคืออะไร มีความสําคัญอยางไร ยกตัวอยางสถาบันการเงินตางๆ       

มาอยางนอย 5 แหง  

15. การวิเคราะหแผลตอบแทนจากการลงทุนทําไดอยางไรบาง อธิบาย 

16. ความหมายของการบัญชีคืออะไร มีวธิีการปฏิบัติอยางไร 

17. การทําบัญชีมปีระโยชนแอยางไร 

18. กิจการใดบางที่มหีนาที่ตองจัดทําบัญชี 

19. บัญชทีี่ธุรกิจจัดทํามอีะไรบาง 

20. รอบระยะเวลาบัญชี คืออะไร 

21. อธิบายถึงวิธีการประเมินผลการดําเนินการของกิจการวาทําไดอยางไรบาง 

22. งบประมาณคืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบาง 

 

ส่วนที่ 2    กรณศึีกษา 
 

เรยีนรู้เรื่องการเงิน กรณีศึกษา Golden Tour 

                ธุรกิจใหบริการทองเที่ยวสวนใหญ  ไมไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดาน

การเงิน เนื่องจากคิดวาธุรกิจทองเที่ยวเป็นธุรกิจที่เปิดงาย ไมจําเป็นตองมีเงินทุนมาก ใชบาน

เป็นสํานักงาน มีโทรศัพทแ คอมพิวเตอรแ ก็สามารถเปิดทําธุรกิจได แตจะทําไดนานแคไหนและ

จะเจริญรุงเรื่องจนสามารถทําใหเป็นธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การทําธุรกิจไม

วา เล็ก กลาง ใหญ ตองมีแผนการเงินเขามาเกี่ยวของ วางแผน ให สอดคลองและควบคูไปกับ

แผนการตลาด และแผนบริหารจัดการคน จงึจะทําใหธุรกิจเติบโต เข็มแข็ง และยั่งยืนได 

           บทความตอนนี ้ผม (ผูเขียน) ขอนําประสบการณแจากเรื่องจริงของบริษัทใหบริการ

ทองเที่ยวที่เริ่มธุรกิจจากไมมีอะไรจนสามารถกาวขึ้นมาเป็นบริษัทแนวหนาที่ใหบริการดาน  

การทองเที่ยวของประเทศไทย ใหทานไดศึกษาเป็นบทเรียน 
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  บริษัท Golden Tour เป็นบริษัทที่กอตั้งขึ้นมาจากเด็กหนุมพนักงานตอนรับโรงแรม

ในจังหวัดเชยีงใหม เด็กหนุมคนนั้นมองเห็นชองทางการทําธุรกิจใหบริการนักทองเที่ยวตางชาติ

ไดดวยวิธีงายๆ จึงลาออกจากการเป็นพนักงานโรงแรม และเริ่มตนธุรกิจใหบริการนักทองเที่ยว

ตรงโดยไมมีแผนการทําธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น ใชความสามารถของตัวเองและเงินลงทุนเพียง

เล็กนอย ใหบริการนักทองเที่ยวในจังหวัดเชยีงใหม หลังจากนั้นไดขยายตลาดมาถึงกรุงเทพ 

              ผมใชบริการของ Golden Tour โดยการสงลูกคาของ Travel Agent ตางชาติที่ผม

เป็นผูบริหารอยูใหบริษัท Golden Tour เป็นผูดูแลจัดการดานการเดินทางระหวางกรุงเทพ และ

เชียงใหม จัดหาที่พักที่เชียงใหม และทําทัวรแในเชียงใหม หลังจากเจาของบริษัท Golden Tour 

ประสบผลสําเร็จในการจัดทัวรแในเชียงใหมใหกับนักทองเที่ยวตางชาติที่อยูในเชียงใหมแลว       

จงึไดเพิ่มการใหบริการและขยายตลาดใหใหญขึ้น จากการขายบริการนําเที่ยวในเชียงใหมใหกับ

นักทองเที่ยวตางชาติ มาเป็นการขาย Package Tour (Transportation + Hotel Accommodation 

+ Sightseeing Tour) จากธุรกิจ B to C เป็นธุรกิจทั้ง B to C และ ธุรกิจ B to B มีสํานักงานที่

เชยีงใหมและสํานักงานที่กรุงเทพ เป็นธุรกิจการใหบริการตอยอดจากธุรกิจหลักที่เกี่ยวของกับ

การเดินทาง และการทองเที่ยวที่คนอื่นเขาลงทุนไปกอนหนานี้ 

หมายเหต ุ: (B to C หมายถึง Business to Consumer และ B to B หมายถึง Business to Business) 

              บริษัท Golden Tour จับตลาดนักทองเที่ยวเดี่ยวๆที่ตองการเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม 

โดยรถทัวรแประจําทาง มีสัญญาการทําธุรกิจกับบริษัทรถทัวรแที่วิ่งบริการประจําระหวาง

กรุงเทพและเชียงใหม กันที่นั่งรถทัวรแประจําทางในแตละเที่ยว มีสัญญากับโรงแรมในจังหวัด

เชียงใหม กันหองพักไวใหในแตละคืน ที่นั่งรถทัวรแและหองพักโรงแรมเป็นหัวใจของการทํา

ธุรกิจของ Golden Tour เมื่อมีที่นั่งรถทัวรแ และหองพักโรงแรม Golden Tour ก็สามารถจัดทํา 

Package Tour คางคนืจังหวัดเชยีงใหมได ลูกคามาจาก เคานแเตอรแทัวรแตามโรงแรม 2-3 ดาวใน

กรุงเทพที่รับนักทองเที่ยวตางชาติ Golden Tour ไมจําเป็นตองลงทุนซื้อรถทัวรแเป็นของตนเอง 

และไมจําเป็นตองเป็นเจาของโรงแรม แตมีที่นั่งรถทัวรแและหองพักตามจํานวนความตองการ

ของลูกคา มีรถรับสงระหวางโรงแรมที่ลูกคาพักในกรุงเทพและเชียงใหม กับสถานีรถทัวรแทั้งที่

กรุงเทพและเชียงใหม ไมตองใชเงินลงทุนมาก ธุรกิจ B to C เก็บเงินลูกคากอนใหบริการแต

จายเงินหลังจากไดรับบริการแลว ธุรกิจ B to B เก็บเงินหลังใหบริการและจายเงินหลังจาก

ไดรับบริการ การบริหารเงินสวนมากจะอยูที่การเก็บเงินใหไดก อนครบกําหนดชําระเงิน       

เมื่อมีลูกคาจํานวนมากขึ้นจะมีอํานาจตอรองกับบริษัทรถทัวรแและโรงแรมมากขึ้นเป็นเงา    

ตามตัว ราคาถูกลงชวงเวลาในการชําระเงินยาวออกไป ทําใหมีกําไรและเงินทุนหมุนเวียนสูง 

สามารถนํากําไรและเงินหมุนเวียนนี้ไปบริหารจัดการเพิ่มมูลคาของเงิน โดยการซื้อรถเพิ่ม       

สรางสํานักงาน ของตัวเอง ซือ้ที่ดนิ และลงทุนในธุรกิจอื่นๆ 
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         ความสําเร็จของ Golden Tour ที่ผานมาทําใหเจาของ มีเงินสรางสํานักงานของตัวเอง

ทั้งที่เชียงใหมและกรุงเทพฯ ขยายงานและมีบริการเพิ่มขึ้น หันมาเปิด Inbound Tour Operator 

ติดตอกับตางประเทศ ใชเงินลงทุนดานการทําตลาดสูง จางผูบริหารมืออาชีพเงินเดือนสูงๆ เปลี่ยน

จากการทําตลาดทองถิ่นเป็นตลาดอินเตอรแ จากผูผูกขาดตลาดเป็นผูตาม เงื่อนไขการตอรองไม

เหมือนเดิม อยางไรก็ตามความที่เจาของเป็นคนกลาไดกลาเสีย ทําใหสามารถผลักดันธุรกิจของ 

Golden Tour ขึ้นมาอยูในระดับแนวหนาของบริษัท Inbound Tour Operator ของประเทศไทย 

ตลาดใหญขึ้น ธุรกิจโตขึ้น ทําใหการบริหารจัดการไมเหมือนเดิม จางชาวตางชาติมาดูแลเรื่อง

การตลาด หลังจากนั้นชาวตางชาติก็ออกไปเปิดบริษัทของตัวเอง และดึงลูกคาตามไปดวย Inbound 

Tour Operator เสียเปรียบคูคาตางชาติ ถูกกดราคาและยืดการชําระเงินออกไป บางแหงก็โกง     

ไมจายเงินเสียเลย กําไรแทบไมมี เนนที่การหาลูกคาใหไดมากๆ ทั้งๆ ที่ขาดทุน แตหวังวาจะได

กําไรจากการพานักทองเที่ยวไปซื้อของบริหารการเงินโดยเก็บเงินใหเร็วที่สุด และจายเงินใหตรง

ตามกําหนดเวลา ถาไมชําระเงินโรงแรมตามเวลาที่กําหนดก็จะเสียเครดิต ทําใหโรงแรมไมยอม

ปลอยเครดิต เทากับหมดทางทํามาหากินกับโรงแรมนั้น ตองหาโรงแรมใหมทําการคาดวย 

สําหรับคูคาตางชาติ ก็จะดึงชําระเงินชาๆ เครดิตนานๆ นานกวาที่ไดเครดิตกับทางโรงแรม 

เปลี่ยนจากมีเงินหมุนเวียนเหลือเป็นจํานวนมากมาเป็นการวิ่งหาเงินเพื่อมาหมุนชําระหนี ้       

เมื่อลูกคานอยลง ก็จะยิ่งทําใหขาดเงินสดหมุนเวียน และถาหาไมทันก็จะเสียเครดิต เดิมภรรยา

ของเจาของเป็นผูดูแลเรื่องการบริหารการเงิน แตเกิดปใญหาครอบครัว ทําใหภรรยาแยกทาง

ออกไป ขาดผูบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบกับธุรกิจตกต่ํา ทําใหขาดเงินทุน

หมุนเวียนไมสามารถชําระหนี้ทางโรงแรมไดตามสัญญา ทําใหโรงแรมไมยอมปลอยเครดิต บริษัท

ขาดเงนิหมุนเวียนจนไมสามารถทําธุรกิจตอไปได ทําใหบริษัท Golden Tour ตองปิดกิจการ 
 

            จากตัวอยางที่กลาวมานี้ สรุปไดวา บริษัททองเที่ยวสามารถเปิดทําธุรกิจไดดวย  

เงินลงทุนที่ไมมากนัก แตเมื่อทําไปถึงระยะหนึ่งแลว มีการขยายธุรกิจและตลาดที่ใหญขึ้น เมื่อถึง

จุดนั้น จะตองเปลี่ยนการบริหารจัดการใหมจากความสามารถของเจาของเพียงคนเดียว เป็นการ

บริหารจัดการแบบมืออาชีพ ตองมีการทําแผนธุรกิจ ที่ประกอบดวยแผนการตลาด แผนการเงิน 

และแผนการบริหารจัดการคน ควบคูกันไป จะทําเหมือนเดิมไมได มิฉะนั้นก็จะถึงจุดจบ

เชนเดียวกับหลายๆ บริษัทที่เป็นอยูในปใจจุบัน 

 

บันทึกนีเ้ขียนที่ GotoKnow โดย ชาญโชติ 

ที่มา http://www.gotoknow.org/posts/435536 
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คําถาม 

     1.  อะไรคือปใจจัยแหงความสําเร็จของกิจการ Golden Tour  

 2.  สภาพคลองคืออะไร ทําไม Golden Tour จงึขาดสภาพคลอง 

   3.  อะไรทําให Golden Tour ตองปิดกิจการ 

   4.  ทานจะรูไดอยางไรวากิจการใดมีฐานะการเงิน และผลประกอบการเป็นอยางไร         

มีสภาพคลองหรอืไม 

 5.  บทเรียนที่ไดจาก Golden Tour มีอะไรบาง 
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บทที่ 11 

การจัดทําแผนธรุกิจ 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. สามารถอธิบายความหมายและบทบาทของแผนธุรกิจที่มตีอการดําเนินธุรกิจได 

2. สามารถบอกความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกิจได 

3. สามารถอธิบายองคแประกอบหลักของแผนธุรกิจได 

4. สามารถบอกรายละเอียดขององคแประกอบในแผนธุรกิจได 

5. สามารถเขียนแผนธุรกิจของตนเองได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคแการเรียนรู 

(Learning Objectives) 
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11.1  ความหมายและบทบาทของแผนธุรกิจ 

 มนีักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของแผนธุรกิจ (Business Plan) ไวดังนี ้

แผนธุรกิจ คือ แผนงานทางธุรกิจที่แสดงถึงกิจกรรมตางๆ ที่ตองปฏิบัติในการลงทุน 

ประกอบการโดยมีจุดเริ่มตนจากจะผลิตสินคาบริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอยางไร และผลจาก

การปฏิบัติออกมาไดมากนอยเพียงใด ใชเงินงบประมาณ กําลังคน วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณแ

เครื่องมือ วิธีการจํานวนเทาไร เพื่อใหเกิดเป็นสินคาและบริการแกลูกคา และจะทําอยางไรธุรกิจ   

จงึจะอยูรอด (ฐาปนา บุญหลา, 2550, น. 3)  

แผนธุรกิจ  หมายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินธุรกิจใหมและวิธีการบริหาร

จัดการดานการเงนิใหประสบผลสําเร็จ (Schermerhorn, 2008, p. 144)  

แผนธุรกิจ หมายถึง เอกสารที่จัดเตรียมขอมูลทางธุรกิจ อาทิ ขอมูลดานการตลาด 

ดานการผลิต การเงินการบัญชี และดานคนไวเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจใหประสบ

ผลสําเร็จ (Megginson & Byrd., 2006, p.118) 

แผนธุรกิจจึงมีลักษณะเป็นเอกสาร (Document) หรือรายงาน (Report) ที่มีเนื้อหา

ประกอบดวยขอมูล ประเภท หรือหัวขอตางๆ ที่มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ 

ซึ่งจะสามารถแบงโครงสรางของขอมูลตามรูปแบบมาตรฐาน มีแนวคิดและองคแประกอบของแผน

ธุรกิจ (หัวขอ 11.3) เชน บทสรุปสําหรับผูบริหาร การวิเคราะหแตลาดและ/หรือคูแขง แผนการบริหาร 

กระบวนการจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน เป็นตน แผนธุรกิจจึงแสดงใหเห็น

บทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจในหลายๆ มิติ เหมือนเป็นแผนการที่ศึกษาวิเคราะหแทิศทางและ

แนวทางขององคแการธุรกิจไวลวงหนา เพื่อขับเคลื่อนองคแการธุรกิจโดยการกําหนดวิสัยทัศนแ      

พันธกิจ กลยุทธแตางๆ ไปสูเปูาหมายในระยะเวลาและขอบเขตที่คาดหวังรวมกันของผูประกอบการ  

ผูลงทุน และผูเป็นหุนสวนธุรกิจ    

โดยทั่วไปแลว แผนธุรกิจที่ผูประกอบการจัดทําขึ้นแบงออกเป็นกลุมตามบทบาท  

หนาที่หลักๆ ได 3 บทบาท คือ บทบาทในการเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ (Tools) บทบาทในการเป็น

แผนที่ทางธุรกิจ (Map) และบทบาทในการเป็นขอตกลงทางธุรกิจ (Agreement) รายละเอียดเป็น

ดังนี ้

(1) บทบาทในการเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ (Tools) หมายถึง การเป็นเครื่องมือ

ที่ใชวางแผนบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ เชน การวางแผนคาดการณแ

อนาคต การวิเคราะหแตลาดและคูแขง กลยุทธแการตลาด ขั้นตอนดําเนินการ การติดตาม

ประเมินผลทางธุรกิจ เป็นตน นอกจากนี้ แผนธุรกิจยังเป็นสวนสําคัญและจําเป็นสําหรับใชเป็น

เครื่องมือในการนําเสนอทิศทางธุรกิจ  หรือเพื่อกําหนดวัตถุประสงคแทางธุรกิจของ

ผูประกอบการ เชน การของบประมาณสนับสนุนจากองคแกรอื่นหรือนักลงทุน การกูยืมเงินเพื่อ
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การลงทุน โดยผูใหกูยืมหรือผูใหการสนับสนุนงบประมาณ จะพิจารณาจากแผนธุรกิจที่

ผูประกอบการไดวางแผนและศกึษาความเป็นไปไดทางธุรกิจไว  

 

 (2) บทบาทในการเป็นแผนที่ทางธุรกิจ (Map) เป็นบทบาทหลักในการใชแผนธุรกิจ

เป็นแผนที่ เพื่อการช้ีนําธุรกิจไปในเสนทางที่ถูกตอง ซึ่งเสนทางดังกลาวนั้น ตองมาจากการคิด 

วิเคราะหแ อยางรอบคอบและรัดกุม ทําใหผูประกอบการสามารถนํามาใชดําเนินกิจการ       

ตามกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ กลยุทธแตางๆ ที่ไดระบุไวในแผนธุรกิจ โดยมุงหวังใหเกิด   

การเจรญิเติบโตของธุรกิจ ในแผนธุรกิจเพื่อใหเป็นแผนที่นําทางในการดําเนินธุรกิจดวยแลวจะ

กลาวถึง ที่มาที่ไปในการดําเนินธุรกิจ รูปแบบแผนการดําเนินการในระยะตางๆ การแตงตั้งหรือ

มอบหมายภาระงานที่กําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน มีการจัดแบงหนวยงานหรือกลุมงานยอย        

และการบริหารงบประมาณ อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการจัดทําแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

ออกมาไดดีมากเพียงใด แตหากผูนําไปใชดําเนินการทางธุรกิจไมไดใสใจตอสิ่งที่วางแผนไวใน

แผนธุรกิจตั้งแตตน อาจทําใหเกิดการหลงทิศทางหรอืปฏิบัตินอกแนวทางที่แผนที่ธุรกิจกําหนด

ไวแลวเป็นอยางดี อันจะสงผลกระทบตอความไมชัดเจนขององคแการและการไมบรรลุเปูาหมาย

ที่วางไว ดังนั้นผูประกอบการจึงควรพึงระลึกไวอยูเสมอวา แผนธุรกิจ จะสามารถสรางคุณคา

ใหเกิดขึ้นตอธุรกิจของตนไดนั้น ก็ตอเมื่อเกิดนําแผนธุรกิจมาสูการปฏิบัติจริงตามที่ไดวางแผน

ไวเทานั้น  
 

    (3) บทบาทในการเป็นข้อตกลงทางธุรกิจ (Agreement) หมายถึง บทบาท

ในการเป็นขอตกลงตอคูสัญญาหรือผูเกี่ยวของกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคแการธุรกิจ

กลาวคือ เป็นการใชแผนธุรกิจ ซึ่งระบุเกี่ยวกับกลยุทธแตางๆ ที่ไปที่มา ขั้นตอน กระบวนการ

ดําเนินการ ระยะเวลา การประเมินผล ตนทุนเงินทุน ผลกําไรที่คาดหวังวาจะไดรับ รวมถึง

ความเสี่ยงและอุปสรรคตางๆ มาเป็นขอตกลงในการดําเนินธุรกิจที่กําลังจะเกิดขึ้นกับผูถือหุน 

ผูลงทุน หรือคูสัญญาอื่นๆ ของธุรกิจ ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสรางความเชื่อมั่นดวยการนําเสนอ

แผนการดําเนินธุรกิจที่มีความชัดเจน ซึ่งหากแผนธุรกิจสามารถชี้แจงขอมูลไดชัดเจนมาก

เพียงใด ก็มีสวนชวยใหเกิดความเขาใจ มั่นใจ และอาจชวยลดความขัดแยงระหวาง

ผูประกอบการกับผูถือหุนหรอืผูลงทุน ทั้งในระยะสัน้และระยะยาวได 
 

11.2 ความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกิจ 

 แผนธุรกิจเป็นเครื่องมอืสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ 

เพื่อกําหนดเสนทางและทิศทางในการเดินทางไปสูจุดหมายที่ดีที่สุด เพราะหากมีระบบนําทาง 

ที่ดี มีการวางแผนลวงหนาอยางเป็นระบบ มีการตรวจสอบเสนทาง ตรวจสอบสถานะของ
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ยานพาหนะ จะทําใหการเดินทางนั้นเป็นไปดวยความราบรื่น หรือหากมีปใญหาก็สามารถที่จะ

แกไขและปรับตัวใหรับกับสถานการณแตางๆ ไดงายมากขึ้น ในทางเดียวกัน ผูประกอบการที่

สามารถจัดทําแผนธุรกิจไดอยางเขาใจในบริบทและองคแประกอบตางๆ ที่จําเป็นตอการดําเนิน

กิจการ รวมไปถึงการเขาใจในโอกาส ชองทาง ความเสี่ยง และอุปสรรคที่จะเขามามีผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินธุรกิจ ก็จะไดแผนที่นําทางช้ันเลิศ ซึ่งจะคอยชวยกําหนด

ทิศทางและการดําเนินการตางๆ เพื่อใหธุรกิจนัน้ไปสูเปูาหมายที่คาดหวังอยางมีหลักเกณฑแและ

ขอบเขตที่เหมาะสม 

 สําหรับการดําเนินธุรกิจใดๆ โดยเฉพาะในการเริ่มตนเป็นผูประกอบการธุรกิจ  

รายใหมนั้น การมุงไปขางหนาสูอนาคตในระยะสั้นและระยะยาวอยางมีวิสัยทัศนแ ความรู   

ความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจจึงมีบทบาทสําคัญมากในการเริ่มตนวางแผน

กําหนดทิศทางขององคแการ (วิสัยทัศนแ) หรือเปูาหมายที่ชัดเจนขององคแการ การกําหนด

นโยบาย การกําหนดกระบวนการทํางาน ฯลฯ รวมถึงการกําหนดกลยุทธแตางๆ ในการดําเนิน

ธุรกิจตามสภาพแวดลอมของโลกและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ยอมทําให         

การมุงไปสูเปูาหมายมีความเป็นไปไดยิ่งขึน้ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจลงได และบรรลุผลในที่สุด 

 ผูประกอบการจะจัดทําแผนธุรกิจฯ ขึน้ใน 2 ลักษณะ ไดแก  

(1) จัดทําแผนธุรกิจขึน้เองตามความตองการ ดวยเหตุผลหลัก คือ 

- เพื่อการเริ่มตนธุรกิจ เกิดจากการที่ผูประกอบการมองเห็นชองทางหรือโอกาส

ในการตลาด หรือมีความประสงคแจะเริ่มตนธุรกิจ หรือมีความตองการจะเป็นผูประกอบการใหม 

(New Entrepreneur) จึงเริ่มตนดวยการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน 

ประมาณการรายได ตนทุน และคาใชจายตางๆ ทําการประเมินวาธุรกิจจะมีผลกําไรหรือไม  

ซึ่งแผนธุรกิจในลักษณะนี้มักจะมีรูปแบบใกลเคียงกับการศึกษาความเป็นไปไดของโครงการ 

(Project Feasibility Study) มากกวาที่จะเป็นแผนธุรกิจ โดยมุงเนนประเด็นคําตอบในเรื่องของ

กําไรหรือขาดทุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจวาจะทําธุรกิจหรอืไม 

- เพื่อการบริหารจัดการ เกิดจากผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจมาชวงเวลาหนึ่ง 

และตองการวางแผนธุรกิจอยางเป็นระบบ หรือตองการพัฒนาธุรกิจเดิมของครอบครัวให    

เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึน้ เล็งเห็นวาการจัดทําแผนธุรกิจจะเป็นประโยชนแตอธุรกิจของตนเอง  

- เพื่อการระดมทุนจากหุนสวนหรือแหลงทุนภายนอก เนื่องจากเงินทุนที่มีอยู   

ไมเพียงพอ จําเป็นตองหาแหลงทุนภายนอก จึงจัดทําเขียนแผนธุรกิจขึ้น เพื่อเสนอกับธนาคารหรือ

สถาบันการเงิน หรอือาจใชเชิญชวนใหบุคคลภายนอกที่สนใจจะเขามารวมลงทุนในธุรกิจของตน  
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 (2) มีเหตุจําเป็นที่ตองเขียนหรอืถูกบังคับใหเขียน ในกรณีดังตอไปนี้ 

                    - เพื่อการขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผูประกอบการที่ตองการ

ขอวงเงินสินเชื่อในการดําเนินธุรกิจ จงึจําเป็นตองจัดทําแผนธุรกิจประกอบคําขอสินเชื่อทุกครั้ง 

เพื่อผูใหกูจะไดใช เป็นเครื่องมือในการวิเคราะหแผูประกอบการว า มีความสามารถใน          

การวางแผนในการดําเนินธุรกิจระดับใด 

 - เพื่อใชประกอบการศึกษาหรือการอบรม ปใจจุบันสถาบันการศึกษาไดบรรจุ 

เนือ้หาเกี่ยวการเขียนแผนธุรกิจเป็นสวนหน่ึงของการเรยีนการสอนดานการบริหารธุรกิจ 

 - เพื่อการประกวดหรือการแขงขัน จากการเล็งเห็นถึงความสําคัญของ     

การเขียนแผนธุรกิจ จึงมีการจัดประกวดแขงขันในการเขียนแผนธุรกิจจากหนวยงานตางๆ    

ทั้งของภาครัฐและเอกชน  
 

11.3 องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

แผนธุรกิจ เป็นการนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะหแ การคาดการณแ การวางแผนในมิติตางๆ 

ที่มีความเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินธุรกิจแลวจะมีองคแประกอบหลัก       

ทีส่ําคัญ 5 สวน คือ 

(1) บทนําและการบรหิารโครงการ ประกอบดวย  

- บทสรุปผูบริหาร  

- ความเป็นมาของธุรกิจ  

- โครงสรางการบริหารงาน 

- การวเิคราะหแสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

(2) การศึกษาวเิคราะห์ทางด้านการตลาด ประกอบดวย 

- วิเคราะหแผลติภัณฑแ 

- วิเคราะหแกลุมลูกคาและกลุมเปูาหมาย 

- วิเคราะหแความสามารถในการแขงขัน คูแขง และการไดเปรียบจากการ

แขงขันในตลาด 

- แผนการตลาดและชองทางการขาย 

(3) การศึกษาวเิคราะห์ทางด้านการจัดการ ประกอบดวย 

- สถานที่ตั้งโรงงาน/แหลงผลิต 

- คนงาน/เครื่องจักร  

- วัตถุดิบ 

- แผนการผลิต 

- แผนการดําเนินงาน 
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(4)  การศึกษาวเิคราะห์ทางด้านการเงนิ ประกอบดวย 

- การตัง้สมมุติฐานทางการเงิน 

- การทํางบประมาณทางการเงิน 

- การวิเคราะหแผลตอบแทนจากการลงทุน 

 (5)  เอกสารประกอบ 

- ความเสี่ยงและแผนสํารอง 

- เอกสารอื่นๆ  
 

 การเขียนแผนธุรกิจที่ดี จะตองทําการศึกษาขอมูลในแตละองคแประกอบที่กลาวมา

ขางตน และเพื่อชวยสงเสริมใหแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปสูการปฏิบัติ

หรือในการดําเนินธุรกิจจริงได องคแประกอบทั้ง 5 สวน จะตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน

ซึ่งจะกอใหเกิดความสัมพันธแระหวางขอมูลในแตละองคแประกอบที่นําไปสูทั้งความเขาใจและ

การดําเนินตามแผนธุรกิจที่ถูกตองตรงกันของผูประกอบการ ผูลงทุน และหุนสวนธุรกิจ  

ทั้งนี ้จากองคแประกอบของแผนธุรกิจจะเห็นไดวา เป็นการใชความรูความเขาใจใน

เรื่องตางๆ ที่เป็นภาพรวมของการประกอบธุรกิจเริ่มจากรูปแบบการจัดตั้งองคแการ กฎหมายที่

เกี่ยวของกับการประกอบการ จริยธรรมผูประกอบการ การวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน

ภายนอกและการจัดการเชิงกลยุทธแ การตลาด การผลิต การจัดการ การเงินและบัญชี ซึ่งได

แสดงรายละเอียดเนื้อหามาแลวในบทที่ 1-10 ดังนั้น ในบทนี้ จึงเป็นการสรุปขอมูลและ

ยกตัวอยางแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม ทั้งนี้ ในการเขียนแผนธุรกิจ  

แตละฉบับ แมจะใชแนวทางการเขียนใกลเคียงกัน แตอาจมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกัน 

หรือมีจํานวนหัวขอไมเทากันก็ได ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจหรือสินคาหรือบริการนั้นๆ และ

ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนมุงเนน 

  อยางไรก็ตาม ผูจัดทําหรือผูเขียนแผนธุรกิจควรจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อใหผูอื่นเขาใจ

และใชเป็นแนวทางในการดําเนินการได การจัดทําแผนธุรกิจที่ดีเป็นสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการ     

ตองคํานึงถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากจะเป็นประโยชนแตอการดําเนินงานในอนาคตของ

ผูประกอบการ สถาบันการเงิน และนักลงทุนภายนอกที่จะเป็นแหลงเงินทุนของกิจการในอนาคต 

โดยปกติแผนธุรกิจ จะบอกใหเราทราบวาปใจจุบันเรายืนหรืออยูตรงตําแหนงใด อนาคตจะไปอยู

ตําแหนงใด ดวยวิธีการอยางไร จงึจะบรรลุจุดมุงหมายตามแผนฯ  

 ลักษณะแผนธุรกิจที่ด ีเป็นดังนี้ 

      -   มีลักษณะนาเชื่อถือและสามารถเป็นไปไดจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งจะทําให         

ผูรวมลงทุนหรือผูใหกูมีความเชื่อใจวา ผูประกอบการธุรกิจ สามารถทําใหความคิดตามแผน  

ที่วางไวเป็นไปไดในทางปฏิบัติ  
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      -   แสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญของผูประกอบการ การที่ผูประกอบการมีพื้นความรู

ดานธุรกิจ มีความเช่ียวชาญ มีความชํานาญเฉพาะดาน และมีแผนธุรกิจที่มีความสมบูรณแ

ครบถวนจะเป็นตัวสะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการมีความสามารถ และความตั้งใจจริง เพราะถาหาก

แผนธุรกิจที่มี ยังไมแสดงใหเห็นถึงคุณภาพ หรือขาดความครบถวนสมบูรณแแลวก็ยอมยาก       

จะคาดหวังถึงประสิทธิผลของการประกอบการ  

       -  มีลักษณะเฉพาะตัวที่ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางจากแนวความคิดเดิมที่ผานมา

แผนธุรกิจที่ดีจะมีลักษณะเดนและมีการสรางความนาเชื่อถือโดยมีขอมูลหรือสารสนเทศ  

พรอมอางองิ 

       -  สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการมีการวางแผนการดําเนินงานมาอยางดี      

แผนธุรกิจที่ดี จะบอกถึงระดับการเตรียมพรอมในธุรกิจที่จะลงทุน และชี้ ให เห็นวา

ผูประกอบการมคีวามรูเทาทันในธุรกิจนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการเตรียมพรอมของแผนฯ 

เพื่อรองรับสถานการณแฉุกเฉิน ยิ่งทําใหผูรวมลงทุนหรอืผูใหกูรูสกึเสี่ยงนอยลงดวย  

      - แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความมุงมั่น มีวิสัยทัศนแ คือเป็นผู เห็นการณแไกล 

และมีวธิีจะจัดการกับสิ่งทาทายในอนาคต  
 

11.4 รายละเอียดขององค์ประกอบในแผนธุรกิจ     

      จากหัวขอ 11.3  องคแประกอบของแผนธุรกิจซึ่งมีประเด็นหลัก 5 สวน สามารถ

นํามาจัดทํารายละเอียด ไดดังนี้ 

 11.4.1 บทนําและการบรหิารโครงการ 

 เป็นการ                                                       ที่เกี่ยวของกับ

                                               ที่จะทําใหผูอานหรือผูที่มีสวนรวมใน             

การ                                                                    ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับ

                                                       ประกอบดวย 

 - บทสรุปของผู้บริหาร 

                                             กลาวคือ เป็นสวนแรกของ    

แผนธุรกิจที่มีการจัดทําขึ้น โ                                                 จะเป็น         

การนําเสนอ                                                                 เนื้อหาสาระ   

ที่เป็นนิยามของ                                                                         

รวมไปถึงภาพรวมในการดําเนิน                          

                                          รวมถึงความสามารถใน        

การ               
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                              ที่สามารถนําเสนอเป็นขอมูล หรือสรางความเขาใจ

และแสดงความสามารถในการดําเนินธุรกิจ  

 ศักยภาพและความไดเปรียบเชิงแขงขัน 

 - ความเป็นมาของธุรกิจ 

 จะ                                                            โดยขอมูลที่อยู 

                                                                                       

         ที ่         

                                                     

                                                                

                                      

                                              

-                       

                          และผังการบริหารงานของบุคคลตางๆ ในธุรกิจ 

สายบังคับบัญชาหรือสายการทํางาน รวมไปถึงภาระหนาที่ประเภทตางๆ ที่มีสวนเชื่อมโยง   

ตอการดําเนนิธุรกิจ ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาของธุรกิจ 

-             ภ พ            

 เป็น                                             ที่อาจมีผลกระทบ            

                                                                   การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม

และวัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนยุคสมัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ            

และการสื่อสาร 
 

 11.4.2 การศึกษาวเิคราะห์ทางด้านการตลาด 

                                                                     

                                                                                    

                                                                         สนใจ        
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                                                  และ                               

 - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ ์

                                                                         

                                           /                                 

                                                                             ภัณฑแที่ 

                         

 - วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

 เป็น                                            วา ใคร                       

                 ใคร                                   รหรอืกลุมเปูาหมาย                        

                     3      หลกั      

(1)                  ร ช  ร                                         

                                                 

(2)                                                                     

                                                                     เชน             เขต

การปกครอง อําเภอ ตําบล ชุมชน รวมไปถึงลักษณะวิถีชีวิตของแตละทองถิ่น วิถีชีวติแบบ

ชนบทและวิถีชิวติแบบคนเมือง เป็นตน 

 (3)                       ร ร    ร  ร     โดยอาศัยหลักจิตวิทยาเขามาชวย

                                                                           

                                                      การเลือกบริโภคสินคาตามกระแส

                                                                             

                                                                                          

 - วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน คู่แข่ง และการได้เปรยีบจากการแข่งขัน 

                                                                          ซึ่งมี

                                                                                     

                                                                           

                                            SWOT                                      

                                                             

(1)          ร             ร   ช                             ร      อยู่ในสินค้า

และ ร   ร ร             

  (2)          ร              ร   ร                 โอกาส และอุปสรรค 
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 (3)          ร                                     ร   ร      ร     ช     

 ร   ร       ร ร                  ร          ร          ร           ร                       

                                                       

 (4)          ร                     ร   ร                                         

                                                                                    

                                                                              

 - แผนการตลาดและช่องทางการขาย  

                                                       หรือเป็น 

                                                                         

                                                      ของสวนประสมการตลาด (4 Ps – Product 

Price Place Promotion)                                                    สามารถทําไดโดย 

 (1)   ร                                                               

                                                                     

                                                                                

                                                             ทั้งดานผลิตภัณฑแ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย (4 Ps) 

 (2)   ร  ร    ร       ช        ร              ร   ร                   

                                    

                                                            

                                                                 

                                                              

                                               

                                      ( ICT)                    

                                           
 

 11.4.3 การศึกษาวเิคราะห์ทางด้านการจัดการ 

                                                                                  

                                                                                   

                                                                        การจัดการ        

                        ตองมี                                                              
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                                                           โดยทั่วไป ไดแก 

-                  /          

                                                                      

                                                                                       

                                                                                     

                                                                              

-      /             

                                                             /                 

                                                                           

                                                                          

                   

-          

                                                                              

                                                                                  

                           

-                

                                                                    

                                                                                   

                                                 

-                  

                                                                            

                                                                                      

                                                                         

ง                                                                                         

                                  
  

 11.4.4 การศึกษาวเิคราะห์ทางด้านการเงิน 
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-                            

                                (            )                   

                                                                                       

                                                                            

         ในสินทรัพยแไมหมุนเวียน หรือ          ์     เชน            /     / 

                                                                                  

         ในสินทรัพยแ                                              

                                                                                      

                                                

-                          

                                                                             

                                                                                           

                                            ราคา เงิน                                 

                                                                           -          

  ดุล และงบกระแส        

-             ผลตอบแทนจากการลงทุน 

    วิเคราะหแผลตอบแทนจากการลงทุน                              

สินทรัพยแ ไมหมุนเวียน หรือสินทรัพยแถาวร                                   ์

                               ไดแก 

 -  ร               (Pay-back Period)                                   

                         โดย                              

 -    ร     ร                (Break-even Point)                              
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 -  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) หมายถึงผลตางระหวางมูลคา     

ปใจจุบัน  ของเงินสดที่คาดวาจะไดรับในแตละปตลอดอายุโครงการกับมูลคาปจจุบันของ      

เงินสดจายออกไปภายใตโครงการที่กําลังพิจารณากับอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่ตองการ 

 -  อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate Return) หมายถึงอัตราสวนลด 

(Discount rate) หรืออัตราดอกเบี้ยที่ทําใหมูลคาปจจุบันของเงินสดที่คาดวาจะตองจายออกไป

เทากับมูลคาปจจุบันของเงนิสดที่คาดวาจะไดรับเขามาตลอดอายุของโครงการ 
 

 11.4.5 เอกสารประกอบ 

 -  ความเสี่ยงและแผนสํารอง   

 เนื่องจากผูประกอบการหรือผูลงทุนไมอาจทราบเหตุการณแแนชัดวา อะไรจะเกิดขึ้น 

ผูประกอบการจึงตองเขาใจถึงความเสี่ยงและสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก   

ไมเป็นไปตามแผนฯ ได เริ่มตนจากการคํานึงถึงปใจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) 

ซึ่งเป็นการระบุวา จะเอาชนะปใญหา และอุปสรรคไดอยางไร หรอืเป็นการตอบคําถามวา เราตอง

ทําอยางไร จึงจะประสบผลสําเร็จ แลวใหเขียนปใจจัยแหงความสําเร็จ 3 ถึง 4 ขอ พิจารณาดูวา 

มีความเสี่ยงอะไรบาง โดยธุรกิจสามารถวิเคราะหแโดยอาศัยตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 11.1  แสดงการวิเคราะหแความเสี่ยง 
 

ที่มาของความเสี่ยง ความเสี่ยง กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง 

1. ดานผลติภัณฑแ ผลติภัณฑแเกิดใชการไมได เตรียมผลิตภัณฑแสํารอง/ตรวจสอบคุณภาพ 

2. ดานตลาด ลูกคาไมซือ้ผลติภัณฑแ ทําการวิจัยตลาดกอน 

3. ดานขนาดของตลาด ขนาดตลาดเล็กกวาที่

ประมาณการไว 

สํารวจขนาดและความเจริญเติบโตของ

ตลาด 

4. ดานการแขงขัน คูแขงขันใชกลยุทธแลดราคา

เพื่อปกปูองสวนแบงตลาด 

แสดงใหเห็นถึงคุณคาของสินคาวาทําไม

จงึมรีาคาที่แตกตาง 

5. ดานการเงิน มีเงินทุนหมุนเวียนไม

เพียงพอ 

จัดหาแลงเงนิทุนแตกตางๆ กัน ใหเพียงพอ

กับงบประมาณใชจายในแตละระยะ 

6. ดานจัดการความเสี่ยง เป็นการเริ่มตนธุรกิจ อาจขาด

ประสบการณแ ความเช่ียวชาญ 

จัดหาที่ปรึกษามอือาชีพจาก 

อุตสาหกรรมนัน้ๆ 
 

ที่มา:  MaRS Entrepreneur. [online] เขาถึง 21 สิงหาคม 2556 จาก http://www.marsdd.com/wp-

content/uploads/2010/12/The-Business-Plan-Executive-Summary-WorkbookGuide.pdf. (p.18) 

 

http://www.marsdd.com/wp-content/uploads/2010/12/The-Business-Plan-Executive-Summary-WorkbookGuide.pdf
http://www.marsdd.com/wp-content/uploads/2010/12/The-Business-Plan-Executive-Summary-WorkbookGuide.pdf


             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่

 
364 

-  เอกสารอื่นๆ    

 เป็นการอธิบายถึงรายละเอียดที่ไมสามารถระบุไวในหัวขอตางไดเนื่องจากมี      

เนือ้หามาก เชน ประวัติสวนตัวของผูบริหาร รายละเอียดานการเงนิ เอกสารการประกอบธุรกิจ 

เป็นตน 

 

11.5 ตัวอย่างแผนธุรกิจ 

 การจัดทําแผนธุรกิจเป็นการกําหนดเปูาหมายและแนวทางในการดําเนินการ         

มีรูปแบบแตกตางกันไปในรายละเอียด แตโดยทั่วไปแลวเป็นไปตามหัวขอ 11.3 องคแประกอบ

ธุรกิจและหัวขอ 11.4 รายละเอียดขององคแประกอบในแผนธุรกิจ สําหรับตัวอยางแผนธุรกิจ

ตอไปนี ้เป็นการเรียบเรียงและดัดแปลงจาก  

   BPLans - http://www.bplans.com/internet_cafe_business_plan/company_summary_fc.php   

ซึ่งเป็นเว็บไซดแที่ใหความรูเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งมีตัวอยางของการเขียนแผนธุรกิจมากมาย

สําหรับผูสนใจศกึษา หรอื ตองการเขียนแผนธุรกิจใหมีความชัดเจน  
 

ตัวอย่าง 

แผนธุรกิจบริการทําความสะอาด (Cleaning Service Business Plan) : 

กรณศึีกษา Mom's House Cleaning Service 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

การเปลี่ยนแปลงของวิถีการดําเนินชีวิตและสภาพแวดลอมทางสังคมทําใหเกิดโอกาส

ทางการตลาดใหมๆ ขึ้นมาก เชน การทําความสะอาดบาน ซึ่งเป็นงานที่แตเดิ มมองวาไมมี

มูลคา เพราะสวนใหญเป็นการทํากันเองโดยคนในบาน แตปใจจุบันคนสวนใหญทํางานนอกบาน 

มีกิจกรรมตางๆ ทางสังคมมากมาย ทําใหไมมีเวลาทําความสะอาดบาน จึงเกิดธุรกิจใหบริการ

ทําความสะอาดบาน และเป็นตลาดที่มอีุปสงคแสูงขึน้เรื่อยๆ  

Mom’s House Cleaning Service (MHCS) ใหบริการทําความสะอาดที่พัก ที่อยูอาศัย

ของครอบครัวที่มีรายไดสูงในเมืองใหมนนทบุรี (New Nonthaburi) ดวยบุคลากรที่ทํางานดวย

ความเต็มใจ ในการใหบริการอยางเกินความคาดหวังของลูกคา ลูกคาเปูาหมายของกิจการ คือ 

กลุมเศรษฐีและกลุมผูมีรายไดสูงซึ่งยินดีจายคาบริการที่แพงกวาสําหรับระดับการใหบริการ

แบบมอือาชีพและไวใจไดเหนือคูแขงขัน 

Mom’s House Cleaning Service เป็นธุรกิจเล็กๆ เริ่มตนโดย คุณสิริรักษแ รักสะอาด ซึ่ง

เป็นเจาของกิจการ วางแผนวา ภายในสิ้นปีแรกของการดําเนินกิจการจะมีพนักงานทํา     

ความสะอาด 9 คน และไดการจัดทําแผนธุรกิจนี้เพื่อใชเป็นแนวทางการเริ่มตนกิจการและ   

การบริหารงานตอไป โดยไดพยากรณแยอดขาย อัตรากําไรขั้นตนและกําไรสุทธิไวดังรูปที่ 1 นี้  

http://www.bplans.com/internet_cafe_business_plan/company_summary_fc.php
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รูปที่ 1 แผนภูมแิทงแสดงการพยากรณแยอดขาย อัตรากําไรขั้นตนและกําไรสุทธิของ MHCA 
 

1.1 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงคแของกิจการ Mom’s House Cleaning Service  ในชวง 3 ปีแรก คือ 

- ใหบริการแกลูกคาเกินความคาดหวังโดยเป็นที่หนึ่งในใจลูกคา 

- เพิ่มจํานวนลูกคารอยละ 20 ตอปีดวยบริการช้ันเยี่ยม 

- พัฒนาธุรกิจครอบครัว มีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินงาน 

- ผูใชบริการ Mom’s House Cleaning อยางนอยรอยละ 30 มีการบอกตอ  
 

1.2 ภารกิจ 

 ภารกิจของ Mom’s House Cleaning Service  คือ การใหบริการทําความสะอาดแกสถานที่ 

พักอาศัยดวยความเป็นมืออาชีพและไววางใจได โดยยึดหลักปฏิบัติวาทุกอยางตองสะอาด 

เหมาะสมลงตัวพอดี และบริการเหนอืความคาดหวังของลูกคา 
 

 1.3 ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน 

 - อัตรากําไรสุทธิเฉลี่ยตลอดโครงการ    15.39 % ตอปี 

 - ระยะเวลาคนืทุน (PB) ของโครงการ    1 ปี 7 วัน 

 - มูลคาปใจจุบันสุทธิ (NPV)      429,753.76  บาท 

 - อัตราผลตอบแทนลงทุน (IRR)    80.7967% 
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2. ความเป็นมาของธุรกิจ 

 Mom’s House Cleaning Service ตั้งอยูในเมืองใหมนนทบุรี ใหบริการทําความสะอาดบาน 

ที่พักอาศัย โดยมีบริการตางๆ แกลูกคาเจาของบาน ตั้งแตทําความสะอาดหองโถงจนถึงหองเด็ก

เล็ก และหองสัตวแเลี้ยง เป็นบริการที่ใหกับกลุมเปูาหมายในตลาดระดับบน (High End Market) 

ที่ประสงคแจะจางคนทําความสะอาดบานมอือาชีพ ไวใจไดเพื่อใหบานมีสุขลักษณะที่ดีเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมที่สวยงามและสมฐานะ  

 Mom’s House Cleaning Service มีสํานักงานตั้งอยูที่บานของ คุณสิริรักษแ รักสะอาด 

โดยเธอจะเป็นผูรับผิดชอบการบริหารจัดการทั้งหมดแตผูเดียว ตั้งแตการกําหนดตาราง      

การทํางาน การฝึกอบรม การจัดการวัสดุ การจัดการคําสั่งซื้อ การดูแลเอาใจใสลูกคา และ

ในชวง 12 เดือนแรก จะมีการรับพนักงานมาชวยทํางานรวม 9 คน  

 

3. ความเป็นเจ้าของธุรกิจ 

 รูปแบบธุรกิจ Mom’s House Cleaning Service คือ เจาของคนเดียว โดยคุณสิรริักษแ รักสะอาด 

3.1 การก่อตั้งกิจการ 

 Mom’s House Cleaning Service เริ่มตนกิจการโดยใชบานเป็นสํานักงาน มีตนทุนดําเนินการ

ดังนี้  

- อุปกรณแสํานักงาน ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรแ  เครื่องพริ้นทแ เตอรแ 

เครื่องโทรสาร โทรศัพทแโต฿ะทํางาน และและเฟอรแนิเจอรแ 

- คาใชจายดานกฎหมาย ไดแก คาจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ คารางสัญญาขอตกลงใน

การใหบริการ คารางสัญญาจางพนักงาน และอื่นๆ ตามความจําเป็น คาประกันสังคม 

และคาภาษีปูาย 

- คาใชจายทางการตลาด ไดแก คานามบัตร คาแผนพับโฆษณา และคาสงเสริมการขาย 

- อุปกรณแทําความสะอาดจะซื้อเป็นชุดสําหรับพนักงานตอคนตามจํานวนคน ไดแก 

เครื่องดูดฝุุน ไมกวาด ไมถูพื้น ผาเช็ดฝุุน และน้ํายาทําความสะอาดตางๆ (ใชน้ํายา

ที่เป็นชีวอนามัย) เป็นหลัก 

- เครื่องแบบพนักงานเป็นสิ่งจําเป็นที่ทําใหเกิดภาพลักษณแความเป็นมอือาชีพ 

- ปูายติดรถเพื่อแนะนําบริการ สําหรับติดรถพนักงาน 
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รูปที่ 2 แผนภูมิแทงประมาณการคาใชจาย สนิทรัพยแ เงนิลงทุนและเงินกูยมืในการเริ่มตนธุรกิจ 
 

 

เงนิลงทุนเริ่มแรกที่ต้องการ 
 

ค่าใช้จ่ายเริ่มแรก  

คาใชจายทางกฎหมาย 3,000  

อุปกรณแเครื่องเขยีน  500  

โบชัวรแ 2,000  

ประกันภัย 5,000  

เครื่องแบบ 10,000  

เครื่องมืออุปกรณแทําความสะอาด 30,000  

อุปกรณแสํานักงาน  2,500  

โทรศัพทแ โทรสาร   2,000  

คอมพิวเตอรแ        20,000  

ปูายประชาสัมพันธแตดิรถ          5,000  

วัสดุทําความสะอาด          2,000  

อื่นๆ                 -    

  รวมค่าใช้จ่ายเริ่มแรก        82,000  
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สินทรัพย์เริ่มแรก  

เงินสด       218,000  

สินคา                -    

สินทรัพยแอื่นๆ                -    

สินทรัพยแไมหมุนเวียน                -    

     รวมสินทรัพย์         218,000  

     รวมสินทรัพย์ที่ต้องการ      300,000  

เงนิทุนเริ่มแรก  

ค่าใช้จ่ายเริ่มแรก          82,000  

เงนิทุนเริ่มแรก         218,000  

     รวมเงนิทุนที่ต้องการ       300,000  
 

 

 

สินทรัพย์  

สินทรัพย์เริ่มแรกที่ไม่ใช่เงินสด - 

เงินสดที่ตองการเริ่มแรก 218,000  

เงินสดที่ตองการเพิ่มเติม - 

  เงินสดลงทุนเริ่มแรก     218,000  

     รวมสินทรัพย์     218,000  
 

หน้ีสินและทุน  

หน้ีสิน  

เงินกูยมื - 

หนี้สนิระยะยาว - 

เจาหนี้ - 

หนี้สนิระยะสั้น - 

     รวมหน้ีสิน - 

หน้ีสินรวม            -    

เงนิทุน 
 

แผนการลงทุน 
 

ผูลงทุนคนที ่1 300,000  

ผูลงทุนคนที่ 2          -    
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เงนิลงทุนที่ต้องการเพิ่ม          -    

รวมแผนการลงทุน 300,000  

เงินลงทุนครั้งแรก (คาใชจายเริ่มแรก) (82,000) 

เงินทุนรวม 218,000  

เงินทุนรวมและหนี้สิน 218,000  

   ทุนทั้งสิ้น 300,000  
 

3.2  บริการ 

 Mom’s House Cleaning Service ใหบริการทําความสะอาดที่อยูอาศัย โดยกําหนดใหบริการ

แกกลุมลูกคาระดับบน คือ กลุมที่ครอบครัวทํางานคนเดียวแตมีฐานะดี ภรรยาหรือสามีไมได

ทํางานและไมตองการทํางานบานดวยตนเอง ขณะเดียวกันอาจมีเพียงแมบานเพื่อดูแลเด็ก หรือ

ทําอาหารเทานั้น สวนงานทําความสะอาดบานจําตองใชบริการของธุรกิจทําความสะอาด     

อีกกลุมหนึ่งคือ กลุมที่ครอบครัวทํางานทั้งสองคนซึ่งตางก็มีรายไดสูง ไมมีเวลากับการทํา

ความสะอาดบานดวยตนเอง ทั้งสองกลุมจึงเป็นลูกคาเปูาหมายของ MHCS ซึ่งจะใหบริการทํา

ความสะอาดหองตางๆ ในระดับมาตรฐาน ตั้งแตหองครัว หองน้ํา หองนอน และหองอื่นๆ เชน 

หองเด็ก หองสัตวแเลีย้ง ที่ตองทําความสะอาดเป็นพิเศษ 

 

4.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

  ข้อดี 

- เป็นธุรกิจที่ไมมีความสลับซับซอน ขั้นตอนการเปิดดําเนินการไมยุงยาก ผูประกอบ

กิจการไมจําเป็นตองมีความรูหรือประสบการณแในธุรกิจมากนัก และเรียนรูการดําเนินธุรกิจไดงาย 

         - เป็นธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมสูงมากนัก ไมตองเนนลงทุนในสินทรัพยแถาวรสูง 

         - ที่ตัง้ของสํานักงานไมตองอยูในยานธุรกิจ 

ข้อด้อย 

  - ในกรณีที่พนักงานทําความสะอาดไมซื่อสัตยแและ/หรือบกพรองในการปฏิบัติงาน 

นอกจากจะทําผูใหบริการเสียชื่อเสียงและอาจถูกยกเลิกสัญญาแลว ผูใหบริการยังจะตอง

รับผิดชอบในการสูญหายและ/หรือความเสียหายตอทรัพยแสินของผูวาจางจํานวนหนึ่งตามแต

จะตกลงกัน 

         - เป็นงานที่เกี่ยวของกับคนจํานวนมากและการศึกษาไมสูงนัก จึงอาจมีปใญหา 

อุปสรรคดานการบริหารจัดการใหอยูในระเบียบวินัย ไมทําใหผูประกอบกิจการเสียหายหรือ

เสียชื่อเสียง 
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 - มีผูสนใจประกอบอาชีพพนักงานทําความสะอาดนอย เนื่องจากเห็นวาเป็นอาชีพ     

ที่ไมมีเกียรติ ทําใหเป็นอุปสรรคตอการสรรหาบุคลากรที่มคีุณภาพและเพียงพอตอความตองการ 

          - ผูประกอบกิจการขนาดเล็ก มีจํานวนพนักงานทําความสะอาดที่จํากัด และขาด  

ความนาเชื่อถือ จะเป็นอุปสรรคตอการขายบริการใหแกบริษัทเอกชนขนาดใหญ ตลอดจน

หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

         - พนักงานทําความสะอาดสวนมากชอบทํางานสบาย มีอิสระ ไมยึดกฎระเบียบ และ   

ไมอดทน จึงทํางานอยูไดไมนาน มีการเปลี่ยนงานบอย ทําใหผูประกอบกิจการประสบปใญหา

ขาดอัตรากําลังที่จะใหบริการ 

      โอกาส 

           - มีแนวโนมมากขึ้นที่ผูประกอบกิจการภาคเอกชน หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

จะใชบริการจากผูประกอบกิจการดานการใหบริการทําความสะอาด แทนการวาจางพนักงาน

ประจําเพื่อทําหนาที่ดานทําความสะอาด 

           - เป็นบริการที่ผูประกอบกิจการโดยทั่วไปมีความจําเป็นตองใชประจําและตอเนื่อง 

กรณีที่ใหบริการดี เป็นที่พอใจของผูใชบริการ ก็จะมงีานทําอยางตอเนื่อง 

           - การใหบริการของผูใหบริการที่มอียูบางสวนยังไมไดมาตรฐาน จึงเป็นโอกาสสําหรับ

ผูประกอบกิจการที่สามารถใหบริการที่ไดมาตรฐานสูง  

อุปสรรค 

           - ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ธุรกิจจํานวนมากตองปิดกิจการ หรือลดขนาดธุรกิจ ทําให

ความจําเป็นตองใชบริการทําความสะอาดลดลง 

           - เป็นธุรกิจที่ผูประกอบกิจการไมตองอาศัยความชํานาญและประสบการณแมากนัก 

จงึมผีูสนใจเขามาประกอบธุรกิจมากขึ้น มีคูแขงขันมาก 

           - วิกฤตเศรษฐกิจทําใหธุรกิจจํานวนมากประสบปใญหาดานการเงิน เมื่อลูกคาใช

บริการแลวไมสามารถเรียกเก็บคาบริการไดตามสัญญา หรือไดรับการชําระเงิน ลาชา ทําให

ผูใหบริการประสบปใญหาขาดสภาพคลอง 

           - คนสวนใหญยังเห็นวาอาชีพพนักงานทําความสะอาดเป็นอาชีพที่ไมมีเกียรติ และมี

ภาพพจนแที่ไมดี จงึมผีูสนใจเขามาเป็นพนักงานทําความสะอาดนอยลง 

           - ผูประกอบกิจการที่ ไม ไดฝึกอบรมและเขมงวดในการคัดเลือกพนักงานทํา        

ความสะอาด ทําใหไดพนักงานทําความสะอาดที่ไมมีคุณภาพ 
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5. การวิเคราะห์ตลาด 

 Mom’s House Cleaning Service ไมใชธุรกิจทําความสะอาดทั่วไป บริการของ Mom’s 

House Cleaning Service เป็นบริการคุณภาพสูง ซื่อสัตยแ ไวใจไดสําหรับครอบครัวที่มีฐานะ

ร่ํารวย หรอื มรีายไดสูง เป็นธุรกิจทําความสะอาดมอือาชีพ และใหบริการแบบไรที่ติ 

เมืองใหมนนทบุรี มีธุรกิจใหบริการทําความสะอาดหลายแหงที่ใหบริการแตกตางกัน

ตั้งแตกิจการของตนเองทั้งในรูปบริษัทและแฟรนไชสแ แตยังไมมีใครมุงกลุมเปูาหมายเฉพาะ

คหบดีเชนเดียวกับ MHCS ดังนั้น MHCS จึงกําหนดกลุมเปูาหมายไว 2 กลุม คือ กลุมเศรษฐี 

และกลุมผูมีรายไดสูง ทั้งสองกลุมนี้จะชื่นชอบการบริการแบบมืออาชีพ เชื่อใจ ไวใจไดและเต็มใจ      

จะจายคาบริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหไดบริการที่ดีที่สุด ซึ่งในการทําการตลาดจะเป็นเรื่องของ   

การบอกตอ (Word of Mouth) และโฆษณาผานสมาชิกของคลับรักสะอาด  

ถึงแมวาในเมืองใหมนนทบุรี จะมีธุรกิจใหบริการทําความสะอาดอยูมาก ทําใหมี       

การแขงขันสูง แต MHCS จะเป็นกิจการเดียวที่ใหบริการเฉพาะกลุมลูกคาฐานะดี ซึ่งคาดวาจะ

ทําใหธุรกิจมีอัตราการเจรญิเติบโตอยางตอเนื่อง 
 

5.1 การแบ่งส่วนตลาด 

    Mom’s House Cleaning Service มุงตลาดบน (High End Market) สองกลุมที่มีฐานะดี 

กลุมแรกคือ กลุมเศรษฐีที่หัวหนาครอบครัวทํางานคนเดียวอีกคนอยูบาน แตไมตองการทํางาน

บาน เพราะมีกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การเป็นอาสาสมัครในองคแการสาธารณะประโยชนแ 

การไปเลนกีฬา ตีกอลแฟ หรอื ใชเวลาตามใจชอบ จึงจางผูอื่นทําความสะอาด กลุมเปูาหมายนี้มี

รายไดเกินกวาสิบลานบาทตอปี และอยูในบานหรูหราราคาแพง มีจํานวนประมาณ 20 หมูบาน หรือ 

600 หลังคาเรอืนในเมอืงนี ้และกลุมนีม้ีความตองการใชบริการทําความสะอาดบานเป็นประจํา 

 กลุมที่สองคือ ครอบครัวที่ทั้งคูตางทํางานและตางมีรายไดสูง ซึ่งครอบครัวลักษณะนี้

เพิ่มมากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ ลักษณะของครอบครัวที่ทํางานทั้งคูจะไมมีเวลาทําความสะอาดบาน 

กลุมเปูาหมายนี้มีรายไดเกินกวาหาลานบาทตอปี และไมมีเวลาทําความสะอาดบาน ยินดีที่จะ

จายคาจางทําความสะอาดบาน เนื่องจากมีรายไดสูง ลักษณะครอบครัวนี้จะอยูชวงอายุ       

35- 55 อาศัยอยูในบานที่มรีาคาเกินกวาแปดลานบาท มีจํานวนประมาณ 4,000 หลังคาเรือน 

และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และกวารอยละ 80 ของกลุมนี้ใชบริการจางทํา

ความสะอาดตามขอมูลกระทรวงพาณิชยแ 

 นอกจากนี ้ยังมกีลุมลูกคาที่มฐีานะปานกลางที่ไมจัดอยูในสองกลุมขางตน แตมีอํานาจ

ซือ้และพรอมจายเพื่อซือ้บริการจางทําความสะอาดดวย 
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รูปที่ 3 แผนภาพวงกลมแสดงสวนแบงตลาดเปูาหมายที่มศีักยภาพเป็นลูกคาของ MHCS 
 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 อัตราเติบโตสะสมเฉลี่ย  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

กลุ่มเศรษฐี 7 8 9 10 11 11.96% 

กลุ่มผู้มีเงินได้ 8 9 10 11 12 10.67% 

กลุ่มผู้มีฐานะปานกลาง 8 8 8 8 8 0% 

รวม 23 25 27 29 31 7.75% 
 

5.2 กลยุทธ์ตลาดเป้าหมาย 

 Mom’s House Cleaning Service ไดมุงตลาดเปูาหมายคือบานระดับเศรษฐี เนื่องจากคน

กลุมนี้พอใจกับบริการระดับมืออาชีพ เชื่อถือและไวใจได เนนความสะอาด และเป็นระเบียบ    

อยางมาก เต็มใจจะจายแพงสําหรับบริการที่ดีกวา MHCS จึงเป็นกิจการเพียงแหงเดียวที่เนนกลุม

ตลาดเปูาหมายนี้ กลุมคนที่มีฐานะดีจะเป็นลูกคาที่เหนียวแนน มีเงินจายคาจางทําความสะอาด

โดยไมตองพึ่งเงินรายไดรายเดือน และมีความตองการจะทําความสะอาดเป็นประจํา  

 กลุมผูร่ํารวยมักตองการบริการคุณภาพชดเชยราคาที่ตองจายเพิ่มขึ้นสําหรับบริการที่

ไววางใจไดวา เป็นมืออาชีพรอยเปอรแเซ็นตแ ซึ่งเราจะใหบริการแบบมุงความพึงพอใจของลูกคา

แบบไรขอจํากัด 

 ในดานการตลาด  MHCS กําหนดไว 2 แนวทางคอื 
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- การแจกแผนพับแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการ โดยแจกเฉพาะกลุมเปูาหมาย 

และวางตามสถานที่ที่กลุมเปูาหมายนิยมไปใชบริการ เชน สโมสรตางๆ ที่

กลุมเปูาหมายระดับนี้เป็นสมาชิก ตามภัตตาคาร รานอาหารที่กลุมเปูาหมายนี้นิยมไป

ใชบริการ โดยอาจใหบริการทําความสะอาดแกสถานที่ที่กลุมเปูาหมายนี้ไปใชบริการ

เพื่อเป็นตัวอยางไดทดสอบบริการของเรา และทําใหเจาของสถานที่เหลานี้เป็น

ผูสนับสนุนและโฆษณาใหเรา 

- การบอกตอ (Word of Mouth Referrals) โดยการใหสิ่งจูงใจแกลูกคาที่บอกตอ เชน 

อาจทําความสะอาดใหฟรี 1 ครั้ง ตอการแนะนําลูกคา 5 ราย ใหสวนลดแกการแนะนํา

ลูกคา 1 ราย ซึ่งเชื่อวาจะเป็นวิธีที่ไดผล เนื่องจากการจูงใจดานราคามักเป็นแรงจูงใจ

ที่มปีระสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี ้ธรรมชาติของมนุษยแชอบแบงปในสิ่งดีๆ ตอกัน 
 

5.3 สภาพการแข่งขัน 

 ตลาดใหบริการทําความสะอาดบานมีคูแขงขันจํานวนมาก เนื่องจากความตองการทํา

ความสะอาดบานมีอุปสงคแสูง (High Demand) จํานวนของผูตองการสาวใช/ภารโรงมีมากและ

ไมเพียงพอ และการใหบริการแมบานมักเป็นธุรกิจเล็กๆ ที่มีพนักงานไมเพียงพอ ขณะเดียวกัน 

การจางทําความสะอาดเป็นบริการที่ตองการคุณภาพ ที่สําคัญไมใชทุกราย จะสามารถ

ใหบริการทําความสะอาดที่มีคุณภาพได  ซึ่งจะพบไดวา จากการสอบถามเพื่อนถึงผูใหบริการ

จางทําความสะอาดมากมาย ที่เคยใชบริการ จะมีเพียงรายเดียวที่ถูกใจซึ่งจะทําใหเกิด        

การบอกตอๆ กันมา 

 การใหบริการทําความสะอาดโดยมุงตลาดเฉพาะกลุม (Niche market) เป็นสวนหนึ่งของ

ธุรกิจการทําความสะอาดที่มีทั้งการใหบริการแกบานพัก อาศัยและบริการทําความสะอาด

สถานที่ขององคแการ หรือสถานที่ราชการตางๆ สําหรับการทําความสะอาดสถานที่ที่เป็น

องคแการหรือสถาบันหรือสถานที่ราชการนั้น มักเป็นบริการลักษณะคลายภารโรงซึ่งใหบริการ

หลายอยาง เริ่มตั้งแตทําความสะอาดสํานักงาน  ทําความสะอาดพรม เช็คกระจก เช็คหนาตาง 

จัดเป็นบริการเบ็ดเสร็จสําหรับภาคธุรกิจ แตอาจมีการใหบริการบานพักอาศัยบาง โดยทั่งไป

ตลาดใหบริการทําความสะอาดบานพักอาศัยมักเป็นกิจการที่เป็นอิสระ แตก็มีลักษณะ     

แฟรนไชสแบาง การใหบริการที่พักอาศัยแบงเป็น 2 ลักษณะ คอืใหบริการสาวใช หรือ ใหบริการ

ทําความสะอาดบาน พรม หนาตาง ซึ่งไมไดมีความถี่ในการใชบริการบางอยางเทาไหร จึงมี

ความแตกตางจากการใหบริการแกองคแการตางๆ อยางไรก็ตาม MHCS ไดคิดคาบริการสูงกวา

รายอื่น แตผูใชบริการเต็มใจจะจายสําหรับบริการที่เป็นมืออาชีพ ไววางใจได ใสใจรายละเอียด 

และมอบความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ 
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5.4 กลยุทธ์และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 Mom’s House Cleaning Service จะมุงใหบริการกลุมเปูาหมายฐานะร่ํารวยโดยลูกคา

พอใจในความเป็นมืออาชีพ ไวใจได ซึ่งการที่จะบรรลุความเป็นมืออาชีพไดจะมีการอบรม      

อยางเขมขนและการพัฒนากระบวนการเรียนรูในงานอยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบคุณภาพ

ผลงานผานทางโทรศัพทแ การการเขาเยี่ยมบานที่ใชบริการทําความสะอาด ทั้งนี้ คาดวา

ยอดขายจะเริ่มเพิ่มขึ้นในเดือนที่สอง 
 

5.5 ความได้เปรยีบเชิงแข่งขัน 

      ความไดเปรียบเชิงแขงขันของ MHCS ขึ้นกับการลงทุนในทรัพยากรมนุษยแและการลงทุนใน

การฝกึอบรมพนักงานใหม  พนักงานจะไดรับการอบรม และอนุญาตใหแสดงความคิดเห็นในการทํา

ความสะอาด 

ลําดับแรกเราจะแสดงใหเห็นถึงวิธีการทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ และการอบรม  

การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล พนักงานจะผานการอบรมการทํางานเป็นทีม ทําใหเราสามารถ

สรางความไดเปรียบเชิงแขงขันในประสิทธิผลนั้น 

ลําดับถัดไป คือการอบรมพัฒนาใหเป็นมืออาชีพ สรางเครื่องมือที่จําเป็นใหแก

พนักงานไดสรางความประทับใจแกลูกคาระดับสูง ทักษะความเป็นมืออาชีพนั้นจะแสดงออกให

ลูกคาไดพบตั้งแตเมื่อโทรศัพทแมาสอบถามการบริการ ดวยวิธีการทักทาย การสื่อสารตอลูกคา 

ในรายละเอียดของงานบริการ วิธีการทําความสะอาด วิธีการปฏิบัติงาน การแกปใญหา อาทิ 

เมื่อทําสิ่งของแตกเสียหาย เรามีแนวทางรายละเอียดการปฏิบัติเพื่อใหพนักงานเรียนรูจักกับ

การแกปใญหาความขัดแยง เมื่อจบการอบรมพนักงานจะทราบอะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากลูกคา 

ซึ่งเราไดเตรียมใหพนักงานมีความรูในเทคนิคตางๆ ที่จําเป็นเพื่อใหไดรับความคาดหวังที่     

เกินคาด การอบรมจะจัดขึ้นในเบื้องตนและอยางตอเนื่อง (เป็นการเรียนรูอยางตอเนื่อง)      

เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความสัมพันธแระหวางลูกคาและบริษัท มิใชเพียงความภักดี

ของลูกคาตอตรายี่หอ MHCS เทานั้น แตยังรวมถึง “การบอกตอ” ในบริการจากเพื่อนสูเพื่อน

ของลูกคา 

ประการสุดทายเราเนนเรื่อง การรักษแสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมี ซึ่งอาจจะไมได

แตกตางจากคูแขงนัก แตเป็นสิ่งที่เราภูมใิจที่จะกลาวถึง  

นอกจากนี้ เ รายั งสรางความเป็นมืออาชีพจาก

ภาพลักษณแของพนักงานผานการสวมเครื่องแบบ (ยูนิฟอรแม) 

พรอมกับปูายสัญลักษณแของกิจการที่ดานขางรถใหบริการ 
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5.6 กลยุทธ์การขาย 

กระบวนการขายมักจะเริ่มตนจากคุณสมบัติเดนที่ใชแผนรณรงคแการตลาดที่ลูกคาให

ความสนใจในผลิตภัณฑแผานแผนพับลูกคา บางทานติดตอผานระบบโทรศัพทแขอรับขาวสาร

เกี่ยวกับการบริการ แมวาเราสามารถตอบคําถามนั้นไดผานระบบบริการทางโทรศัพทแ ทวาเรา

ประสงคแที่จะขอพบพรอมใหคําแนะนําแกลูกคาที่บานพักมากกวา ในอีกดานหนึ่งคือสามารถ

ประเมินงานที่จะใหบริการและโอกาสสรางความประทับใจไดอยางดี ลูกคาผูสนใจจะรูสึก

เชื่อมั่นไดทันทีเสมือนผูกพันกันมาจนตกลงใจใชบริการ ดวยเรามั่นใจในประสบการณแที่เคย

บริการแกผูมีระดับในสังคมที่ไมใสใจในเรื่องราคาแตพึงพอใจในบริการอยางมืออาชีพมาแลว 

ลูกคาที่ขอรับขอมูลการบริการผานทางโทรศัพทแ  เราประเมินราคาขั้นตนรวมถึงชี้แจงใน

รายละเอียดวาเหตุใดอัตราบริการของเราจึงมีราคาสูงกวาแหงอื่น Mom’s Cleaning Service 

อธิบายการฝึกอบรมและกลวิธีที่แตกตางในการใหการบริการ โดยคาดหวังลูกคาจะไดรับใน

บริการที่เหนือระดับ การสนทนาทางโทรศัพทแไดทําใหลูกคาที่คาดหวังพึงพอใจในบริการทํา

ความสะอาดบานพักดวยราคาที่ยุติธรรม 

ทายสุดเราจะไดลูกคาที่คาดหวังจากการอธิบายการบริการในเริ่มแรกดวยเหตุใด  

ราคาจงึสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไมเคยปิดบังแกลูกคาที่คาดหวังอยางยิ่งในบริการระดับคุณภาพที่จะ

ไดรับกลยุทธแนี้ใชกับสมมติฐานกับลูกคาที่ไมหวั่นตอราคาบริการในปใจจุบัน ซึ่งมิใชเพียงเรื่อง

ของการทําความสะอาดเทานั้น แตยังเสมือนผูกพันกันราวกับไดใหบริการดูแลกันมากวายี่สิบปี     

นี่คอืการกําหนดความแตกตางในบริการของเราและชนะใจลูกคาอยางสูงสุด 
 

5.7 การประมาณการยอดขาย 

เดือนแรกของแผนธุรกิจเตรียมการทางกฎหมายของธุรกิจที่เกี่ยวของ งานบัญชี     

การซื้ออุปกรณแสํานักงาน เมื่อสถานที่ดําเนินธุรกิจพรอม จัดเตรียมนโยบายพนักงานและคูมือ

ปฏิบัติงาน รวมถึงการฝึกอบรม ทั้งหมดนี้ใชเวลาประมาณหนึ่งซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งเพื่อให

มั่นใจวาดําเนนิการทางธุรกิจอยางถูกตอง 

ในเดือนที่สองจะเริ่มศึกษาในเรื่องการถาม – ตอบการบริการ ทางโทรศัพทแ โดยคาดหวัง

จะไดรับขอมูลการติดตอของลูกคา สัปดาหแแรกของการเริ่มงานเป็นการทํางานเป็นทีม (สิริรักษแ

และพนักงาน 4 ทาน) เมื่อมีลูกคาใชบริการจํานวนหนึ่งในเดือนที่สองจะจางพนักงานเพิ่มหนึ่งคน 

แบงเป็น 2 ทีม เมื่อถึงสิ้นเดือนที่เกาจะมีการจางงานเพิ่มอีก 2 คน และขยายเป็น 3 ทีม พนักงาน

ใหมทุกคนจะไดรับการฝึกอบรมและมีพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับความตองการของลูกคา

ไดเพียงพอ จนผานไปถึงเดือนที่สิบเอ็ดก็จะเพิ่มพนักงานอีก 2 คน รวมเป็น 9 คน เมื่อสิ้นปีที่ 1 

จนถึงกลางปีที่สองจึงจะจางเพิ่มอีก 1 คน ในการรองรับปริมาณความตองการทางธุรกิจ 



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่

 
376 

การประมาณการยอดขายของการบริการขึ้นอยูกับสมมติฐานความตองการใชบริการ

ของลูกคาอยางตอเนื่อง ตั้งแตเดือนที่สอง ดวยการ “บอกตอ” ของลูกคาที่ใชบริการอยู สราง 

ลูกคาใหมใหแกเรา ทั้งนี้ เราตองการเขาเยี่ยมบานลูกคาสองครั้ง สอบถามความพึงพอใจและ

ขอใชอางองิในผลงานบริการ การประมาณการนี้ถือเป็นแนวตั้งรับ (Conservative side) ถือเป็น

การประมาณการที่ครอบคลุมในความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดผิดพลาดขึ้นได อาทิเชน 

เหตุขัดของในการบริการที่อาจเกิดขึ้นไดแตเรายังคงใหบริการไดจนแลวเสร็จเรยีบรอยแกลูกคา  

 
รูปที่ 5  แผนภูมแิทงแสดงประมาณการยอดขายรายเดือน 

 
รูปที่ 6  แผนภูมิแทงแสดงประมาณการยอดขายรายปี 
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ประมาณการยอดขาย 

ยอดขาย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กลุ่มเศรษฐี 556,330 599,350 620,310 

กลุ่มผู้มีเงินได้ 1,233,370 1,254,770 1,356,700 

ยอดขายรวม 1,789,700 1,854,120 1,977,010 

ต้นทุนขายทางตรง ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กลุ่มเศรษฐี 16,010 18,520 18,361 

กลุ่มผู้มีเงินได้ 39,070 42,411 45,992 

รวมต้นทุนทางตรง 55,080 60,931 64,353 
 

 

6.  การด าเนินการ 

6.1 การวางแผน 

Mom’s House Cleaning Service มีขัน้ตอนการดําเนินการเบือ้งตนดังนี้ 

1. จัดทําแผนดําเนนิการทางธุรกิจ กําหนดโรดแมฟ (Road Map) ของโครงสรางองคแกร 

ในขณะที่เรายังไมมีความจําเป็นในการเพิ่มเงินลงทุนเป็นสิ่งที่จําเป็นตองมุงเนน

พัฒนาบริษัทและปรับปรุงการบริการอยางตอเนื่อง 

2. จัดตัง้สถานที่ดําเนินการของบริษัท ที่เปิดทําธุรกิจในเดือนแรก 

3. สรางหองเก็บอุปกรณแการใหบริการตางๆ ที่โรงเก็บรถของสิรริักษแ  ในเดือนแรกและ

เมื่อมีปริมาณที่ตองจัดเก็บเพิ่มขึ้นรองรับการใหบริการที่มากขึ้น โดยคํานึงถึงเรื่อง

การรักษแสิ่งแวดลอม สวนผสมของสารเคมี ตางๆ ที่นํามาใชตองปลอดภัย 

4. โปรแกรมการอบรมสําหรับพนักงาน พนักงานตองไดรับการอบรมเบื้องตนผาน

โปรแกรมการอบรมและเรียนรูอยางตอเนื่อง 

5. จํานวนพนักงานแรกเริ่มคอื  4 คน 

Milestones วันเริ่ม แล้วเสร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนก 

ทําแผนธุรกิจ 1 ม.ค. 57  1 ก.พ. 57                -    สิริรักษแ ฝุายบริหาร 

จัดตั้งสํานักงาน 1 ม.ค. 57  28 ก.พ. 57                -    สิริรักษแ ฝุายบริหาร 

ตกแตงหองตดิตอรับบริการ 31 ม.ค. 57 15 ม.ีค. 57                -    สิริรักษแ ฝุายบริหาร 

ฝึกอบรม 1 ม.ค. 57  1 ก.พ. 57                -    สิริรักษแ ฝุายบริหาร 

บรรจุพนักงาน 4 คน 1 พ.ค. 57  1 ม.ิย. 57                -    บุคลากร บุคลากร 

 รวมงบประมาณ                       -        
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ทําแผนธุรกิจ 

จัดตัง้สํานักงาน      

ตกแตงหองตดิตอรับบริการ      

ฝกึอบรม      

บรรจุพนักงาน 4 คน      

 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 
 

รูปที่ 7  แสดงแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงานตามขั้นตอนของ MHCS 

 
6.2 การบรหิารจัดการ 

ผูบริหาร Mom’s House Cleaning Service คือ คุณสิริรักษแ รักสะอาด รูปแบบกิจการ คือ

เจาของคนเดียว ไมมีความตองการจะเพิ่มหุนสวนกิจการหรือเพิ่มหนี้สิน และมีการจัดทํา       

การประกันภัยที่ด ี
 สิริรักษแ  รักสะอาด เป็นเจาของและผูกอตั้งกิจการ จบปริญญาตรีดานคหกรรมการเรือน

จาก มหาวิทยาลัยการเรือน ชวงที่เป็นนักศึกษาไดใชตั้งแตอยูปี 2 – ปี 4 เป็นเวลา 3 ปี ทํางานกับ 

Sanitation Management Cleaning Service ซึ่งเป็นกิจการที่ใหบริการทั้งบานพักอาศัยและบริการ

ตางๆ เธอเป็นหนึ่งในพนักงานทําความสะอาด และไดรับการเลื่อนตําแหนงเป็นผูจัดการทีมทํา       

ความสะอาด ขณะเมื่ออยูปี 3 ดูแลลูกทีม 2 คน และดูแลลูกคาที่ใหบริการ หลังจากจบการศึกษา

เธอไดทํางานเป็นผูอํานวยการของบริษัท Immaculate Cleanception ซึ่งใหบริการทําความสะอาด        

แกบานพักอาศัย ดูแลพนักงาน 23 คน ในสวนงานของเธอ เธอรับผิดชอบทุกเรื่องตั้งแต การจาง

พนักงาน อบรมพนักงาน ใหบริการลูกคา จัดการควบคุม วัสดุ อุปกรณแ และงานจัดซื้อตางๆ      

เป็นเวลา 2 ปี ประสบการณแเหลานี้ ทําใหเธอเกิดความมั่นใจในลงทุนเปิดกิจการตนเองที่เมืองใหม

นนทบุร ี 
 

6.3 แผนบุคลากร 

 บุคลากรของคุณสิริรักษแจะทํางานเต็มเวลา สวนตัวคุณสิริรักษแเองจะทํางานทั้งที่

สํานักงานและงานทําความสะอาดไปดวยกัน จนเดือนที่สองผานไป คุณสิริรักษแจะทํางานเฉพาะที่

สํานักงานอยางเดียวและจางพนักงานเพิ่มเติม  โดยเริ่มเดือนที่ 2 จะจางเพิ่มเติมอีก 1 คน จนถึง

เดือนที่ 9 จางเพิ่มอีก 2 คน และเดือนที่สบิเอ็ดจางเพิ่มอีก 2 คน รวมทั้งสิน้เป็น 9 คนเมื่อสิน้แรก 

 อัตราคาจางที่จายพนักงานจะจายเป็นรายช่ัวโมง สูงกวาคาจางขั้นต่ําทั่วไปเพื่อจูงใจใหได

พนักงานที่อยูถาวรไมใชพนักงานช่ัวคราว และเป็นงานที่มั่นคง นอกจากนี้ การลงทุนดาน        
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การอบรมพนักงานทําใหมีตนทุนสูง จึงตองทําใหพนักงานรูสึกวาเป็นสวนหนึ่งขององคแกร และ

ทํางานกับกิจการของเราในระยะเวลานานพอสมควร ไมใชทําเพียงช่ัวคราวเพื่อรอเวลาหางานใหม 

ทั้งนี้ นอกจากการจายคาจางอยางงามแลว เรายังฝึกอบรมหลักสูตรทําความสะอาดแบบเขมขน

ใหแกพนักงาน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจใหมีคนมาทํางานดวยจํานวนมาก ความจําเป็นในการตองการ

พนักงานคุณภาพนี ้เนื่องจากกลุมเปูาหมายเป็นตลาดบนสุดคือผูมีฐานะร่ํารวย เพื่อใหเกิดบริการ

ที่เกินความคาดหมายของลูกคา เราจําเป็นตองมีพนักงานที่มีคุณภาพ ไดรับการอบรมอยางดีและ

มีพลังในการทํางาน 
 

6.4  แผนบุคลากร (Personnel Plan) 
 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

เจ้าของ 264,000 277,200 290,400 

พนักงานชั่วคราว  923,000 969,150 1,046,682 

รวมจํานวนคน 6 9 9 

จํานวนเงนิเดือน 1,187,000 1,246,350 1,337,082 
 

คุณสิรริักษแ จะจายเงนิเดือนเป็นรายเดือน และคงกําไรของกิจการไวดําเนินธุรกิจตอไป  
 

7.  แผนการเงนิ (Financial Plan) 

 MHCS มีขอมูลและสมมติฐานทางการเงนิดังนี ้
 

สมมติฐานทั่วไป (General  Assumption) ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

แผนเดือน 1 2 3 

อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ระยะสัน้ 10% 10% 10% 

อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ระยะยาว 10% 10% 10% 

อัตราภาษ ี 25% 25% 25% 

อื่นๆ  0 0 0 
 

7.1  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  (Break-Even Analysis) 

 การวิเคราะหแจุดคุมทุนคํานวณจากยอดขายเฉลี่ยและตนทุนขายตอหนวย 

การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน 

จุดคุมทุนรายเดือน (บาท)     115,808 บาท 

 



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่

 
380 

สมมุตฐิาน (Assumptions): 
อัตราตนทุนผันแปรเฉลี่ย     3% 

อัตรากําไรสวนเกิน (Contribution Margin)   0.97 

ตนทุนคงที่รายเดือน (ประมาณการ)    112,333 

 
รูปที่ 8 แผนภูมิแทงแสดงจุดคุมทุน 

 

7.2  กําไรขาดทุนของโครงการ 

 
รูปที่ 9  แผนภูมแิทงและเสนแนวโนมแสดงกําไรขั้นตนรายเดือน 

  × 
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รูปที่ 10  แผนภูมิแทงและเสนแนวโนมแสดงกําไรสุทธิรายเดือน 

 

 
รูปที่ 11  แผนภูมแิทงและเสนแนวโนมแสดงกําไรขั้นตนรายปี 
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รูปที่ 12  แผนภูมิแทงและเสนแนวโนมแสดงกําไรสุทธิรายปี 
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งบกําไรขาดทุน 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ยอดขาย      1,789,700       1,854,120       1,977,010  

ตนทุนขายทางตรง         55,080          60,931          64,353  

ตนทุนอื่น                 -                   -                    -    

ต้นทุนขายรวม          55,080         60,931          64,353  

กําไรขั้นตน      1,734,620     1,793,189       1,912,657  

อัตรากําไรขั้นตน            96.92           96.71            96.74  

ค่าใช้จ่าย    

เงินเดอืน       1,187,000     1,246,350      1,337,082  

คาใชจายในการขายและการตลาด          60,000         50,000          50,000  

คาเสื่อมราคา                 -                   -                    -    

คาสวัสดิการพนักงาน          65,000         68,250           70,200  

คาเชาอุปกรณแ                 -                   -                    -    

คาสาธารณูปโภค           12,000          12,000           12,000  

คาประกัน           24,000         24,000           24,000  

คาเชา                 -                   -                    -    

ภาษีเงนิเดือน                 -                   -                    -    

รวมคาใชจายดําเนินงาน      1,348,000     1,400,600      1,493,282  

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กําไรกอนดอกเบีย้และภาษี        386,620       392,589         419,375  

EBITDA**        386,620       392,589         419,375  

ดอกเบีย้จาย                 -                   -                    -    

ภาษีจาย         129,133          98,147     104,843.67  

กําไรสุทธิ        257,488        294,442          314,531  

กําไรสุทธิ/ยอดขาย 14.39 15.88 15.91 

** EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)  

    หมายถึง กําไรกอนหักดอกเบีย้ ภาษีนติิบุคคล คาเสื่อม และคาจัดจําหนาย 

   

 

 



             การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสรา้งธุรกจิใหม ่

 
384 

7.3  กระแสเงนิสดโครงการ 
 

 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

เงินสดรับ    

เงินสดจากการดําเนินงาน    

ยอดขายเงนิสด   1,789,700    1,854,120     1,977,010  

รวมเงินสดจากการดําเนินงาน    1,789,700     1,854,120     1,977,010  

เงินสดรับเพิ่ม    

เงินยมืใหม       50,000               -                   -    

หนี้สนิใหม (ปลอดดอกเบีย้)                -                 -                  -    

หนี้สนิระยะยาวใหม                -                  -                   -    

ขายสินทรัพยแอื่นๆ                -                  -                  -    

ขายสินทรัพยแระยะยาว                -                  -                   -    

เงินลงทุนใหม              -                  -                   -    

รวมเงนิสดรับ   1,839,700    1,854,120     1,977,010  

คาใชจายในการดําเนินงาน    

เงินสดจาย    1,187,000    1,246,350     1,337,082  

Bill Payment      308,203       332,198       328,077  

รวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน   1,495,203    1,578,548     1,665,159  

เงนิสดจ่ายเพิ่ม       

จายชําระเงินยมื                -                  -                   -    

จายชําระหนี้สนิอื่นๆ       50,000                -                  -    

จายชําระหนี้สนิระยะยาว                -                  -                  -    

ซือ้สินทรัพยแอื่นๆ       

ซือ้สินทรัพยแระยะยาว               -                 -                  -    

เงินปในผลจาย       

ยอดเงนิสดจ่าย    1,545,203    1,578,548     1,665,159  

  กระแสเงนิสดสุทธิ      294,498       275,572        311,851  

  เงินสดคงเหลอื (Cash Balance)      512,498      788,069    1,099,920  
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รูปที่ 12  แผนภูมิแทงแสดงกระแสเงนิสดสุทธิและเงินสดคงเหลือ 
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7.4  งบแสดงฐานะทางการเงนิของโครงการ 
 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสด         512,498           788,069        1,099,920  

สินคาคงเหลือ           14,920            10,740             10,880  

สินทรัพยแหมุนเวียนอื่นๆ                   -                      -                      -    

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน          527,418           798,809        1 ,110,800  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

   สินทรัพยแระยะยาว                   -                      -                      -    

   คาเสื่อมราคาสะสม                   -                      -                      -    

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 -                      -                     -    

รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น         527,418          798,809        1,110,800  

หน้ีสินและทุน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

หนี้สนิระยะสั้น    

  เจาหนี้การคา           51,930           28,880            26,340  

  เงินกูระยะสั้น                   -                      -                      -    

  หนี้สนิหมุนเวียนอื่นๆ                   -                      -                      -    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน           51,930           28,880           26,340  

หนี้สนิระยะยาว                 -                    -                     -    

รวมหน้ีสินทั้งสิ้น          51,930          28,880          26,340  

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

เงนิทุนของเจ้าของ      300,000        300,000        300,000  

กําไร/ขาดทุนสะสม      (82,000)       (82,000)        (82,000) 

  กําไร        257,488         551,929         866,460  

 รวมเงนิทุน       475,488        769,929      1,084,460  

รวมหน้ีสินและทุน        527,418         798,809       1,110,800  

ส่วนของเจ้าของ (Net Worth)       475,488         769,929      1,084,460  
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7.5  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรม 

อัตราการเติบโตของยอดขาย n.a. 3.60% 6.63% 7.30% 

อัตราร้อยละของสินทรัพย์         

สินคา 2.83% 1.34% 0.98% 3.80% 

สินทรัพยแหมุนเวียนอื่นๆ 0.00% 0.00% 0.00% 44.90% 

รวมสินทรัพยแหมุนเวียน 100.00% 100% 100% 73.40% 

สินทรัพยแไมหมุนเวียน 0.00% 0.00% 0.00% 26.60% 

สินทรัพย์รวม 100% 100% 100% 100.00% 

หนี้สนิหมุนเวียน 9.85% 3.62% 2.37% 44.40% 

หนี้สนิระยะยาว 0.00% 0.00% 0.00% 16.40% 

หนี้สนิรวม 9.85% 3.62% 2.37% 60.80% 

ส่วนของเจ้าของ 90.15% 96.38% 97.63% 39.20% 

อัตราร้อยละของยอดขาย         
ยอดขาย 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

กําไรขั้นตน 96.92% 96.71% 96.74% 95.00% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 75.32% 75.54% 75.53% 74.00% 

กําไรกอนดอกเบีย้และภาษี 21.60% 21.17% 21.21% 21.00% 

อัตราส่วนหลัก         

Current ratio         10.16       27.66         42.17  2.50 

Quick ratio          9.87         7.29         41.76  1.50 

Total Debt to Total Assets          9.85         3.62         2.37  60.80% 

Pre-Tax Return on Net Worth          0.81         0.51          0.39  3.50% 

Pre-Tax Return on Assets          0.73         0.49         0.38  9.00% 

อัตราส่วนเพิ่มเติม         

Net Profit Margin           0.14          0.16            0.16  n.a 

Return on Equity          0.54          0.38             0.29  n.a 
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 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรม 

Activity Ratio :        

Inventory Turnover          3.69           5.67             5.91  n.a 

Accounts Payable Turnover          1.06            2.11             2.44  n.a 

Payment Days       344.13        173.00          149.40  n.a 

Total Asset Turnover          3.39           2.32             1.78  n.a 

Debt Ratio :        

Debt to Net Worth          0.10          0.04             0.02  n.a 

Current Liab to Liab.          1.00           1.00             1.00  n.a 

Liquidity Ratios        

Net Working Capital : บาท 475,487.50  769,929.14  1,084,460.16  n.a 

Interest Coverage              -                 -                  -    n.a 

อัตราส่วนเพิ่มเติม        

Assets to Sales          3.39           2.32              1.78  n.a 

Current Debt/Total Assets          0.10           0.04             0.02  n.a 

Sales/Net Worth          3.76           2.41             1.82  n.a 

Dividend Payout              -                 -                  -    n.a 
 

7.6  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

 

ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กระแสเงนิสดสุทธิ  (300,000)      294,498       275,572         311,851  

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง   10%  10%  10% 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)     1 ปี 7 วัน 

มูลคาปใจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 429,753.76  

อัตราผลตอบแทนลงทุน (Internal  Rate  Return) 80.7967% 
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8. แผนความเสี่ยง 

Mom’s House Cleaning Service พิจารณาความเสี่ยงไว ดังนี้ 

(1) ลูกคาไมซือ้บริการ 

การจัดการความเสี่ยง : ไดทําการสํารวจและวิจัยตลาดกอนดําเนินกิจการ จึงได

กําหนดกลุมเปูาหมายและกลยุทธแในการเขาถึงกลุมเปูาหมายไวชัดเจน 

(2) ขาดแคลนพนักงาน 

การจัดการความเสี่ยง : ไดกําหนดอัตราคาจางที่จูงใจใหคนมาสมัครเป็นพนักงาน

และมีหลักสูตรการอบรมอยางเขมขนเพื่อใหไดพนักงานคุณภาพ 

(3) คูแขงใชกลยุทธแตัดราคา 

การจัดการความเสี่ยง : แสดงใหลูกคาเห็นความแตกตางและบริการที่เหนือคูแขงขัน 
 

9. ภาคผนวก (Appendix) 

 ประมาณการยอดขายและงบการเงินรายเดือน ของ MHCS ในปีที่ 1  
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ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast) 
 

    
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ยอดขาย  

กลุมเศรษฐี 
 

12,000 12,000 22,450 24,000 48,080 51,000 53,120 64,000 64,540 65,150 66,000 74,000 

กลุมผูมีเงินได 
 

38,500 38,500 44,450 46,000 88,970 92,580 101,000 145,800 150,000 150,110 167,410 170,050 

ยอดขายรวม 
 

50,500 50,500 66,900 70,000 137,050 143,580 154,120 209,800 214,540 215,260 233,410 244,050 

ต้นทุนทางตรงต่อหน่วย 

กลุมเศรษฐี 
 

600 600 650 680 1,320 1,450 1,540 1,650 1,740 1,810 1,870 2,100 

กลุมผูมีเงินได 
 

1,510 1,510 1,600 1,650 3,540 3,650 3,710 3,870 4,120 4,450 4,570 4,890 

ต้นทุนทางตรง

ต่อยอดขาย  
2,110 2,110 2,250 2,330 4,860 5,100 5,250 5,520 5,860 6,260 6,440 6,990 

 
แผนบุคลากร  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เจ้าของ 22,000  22,000  22,000  22,000  22,000    22,000  22,000  22,000   22,000    22,000   22,000   22,000  

พนักงาน 45,000  60,000  60,000  60,000  60,000    60,000   60,000  60,000  102,000   102,000  127,000  127,000  

รวมจํานวนคน         4          5          5          5         5            5            5        5            7            7          9           9  

รวมเงินเดอืน  67,000  82,000  82,000  82,000  82,000    82,000  82,000 82,000   124,000   124,000  149,000  149,000  

 

General Assumption 
แผนรายเดือน 

 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระยะส้ัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระยะยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อัตราภาษี 
 

0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 
 

- - - - - - - - - - - - 
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งบกําไรขาดทุน 
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ยอดขาย   50,500    50,500    66,900    70,000  137,050   143,580   154,120   209,800   214,540  215,260  233,410    244,050  

ต้นทุนขาย

ทางตรง 
     2,110       2,110      2,250      2,330   4,860     5,100      5,250    5,520      5,860    6,260   6,440    6,990  

ต้นทุนอื่น 
           

-    
          -              -              -           -              -             -            -              -            -    

         

-    
         -    

ต้นทุนขาย

รวม 
     2,110      2,110      2,250      2,330    4,860      5,100      5,250    5,520      5,860    6,260   6,440    6,990  

กําไรขั้นต้น   48,390    48,390    64,650    67,670  132,190  138,480  148,870   204,280  208,680   209,000   226,970   237,060  

อัตรากําไร

ขั้นต้น 
    95.82      95.82     96.64      96.67   96.45     96.45      96.59     97.37      97.27    97.09   97.24    97.14  

ค่าใช้จ่าย                         

เงินเดือน   67,000    82,000    82,000    82,000  82,000    82,000   82,000   82,000   124,000    124,000  149,000  149,000  

ค่าใช้จ่ายใน

การขายและ

การตลาด 

           

-    
   5,000      5,000      5,000  5,000      5,000      5,500    5,500     6,000    6,000   6,000    6,000  

ค่าเสื่อมราคา 
           

-    

             

-    

            

-    

            

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

-    

            

-    

             

-    

ค่าสวัสดิการ

พนักงาน 
    4,000      5,000     5,000      5,000   5,000      5,000      6,000    6,000      6,000   6,000   6,000    6,000  

leased 

Equipment 
                        

ค่าสาธารณูปโภค     1,000      1,000     1,000      1,000   1,000      1,000     1,000    1,000      1,000    1,000   1,000     1,000  

ค่าประกนั    2,000      2,000      2,000      2,000    2,000     2,000    2,000     2,000     2,000   2,000   2,000   2,000  

ค่าเช่า 
           

-    
          -             -              -           -              -             -            -             -             -    

        

-    
        -    

ภาษีเงินเดือน 

15% 

           

-    
          -             -             -           -            -             -            -             -             -    

        

-    
         -    

อื่นๆ 
           

-    

           

-    
          -              -            -              -            -            -            -             -          -            -    

รวมค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน 
  74,000    95,000    95,000    95,000  95,000    95,000    96,500  96,500  139,000   139,000    164,000    164,000  

กําไรก่อน

ดอกเบี้ยและ

ภาษี 

(25,610) (46,610) (30,350) (27,330) 37,190    43,480    52,370   107,780    69,680  70,000  62,970  73,060  

                          

กําไรก่อน

ดอกเบี้ยและ

ภาษี 

(25,610) (46,610) (30,350) (27,330) 37,190    43,480   52,370  107,780    69,680  70,000  62,970  73,060  

ดอกเบี้ยจ่าย 
            

-   
          -           -            -             -             -             -              -             -             -    

         

-    
       -    

กําไรก่อนภาษ ี (25,610) (46,610) (30,350) (27,330) 37,190    43,480    52,370     107,780    69,680  70,000  62,970  73,060  

ภาษี           -             -             -             -    9,298    10,870    13,093   26,945    17,420   17,500  15,743   18,265  

กําไรสุทธิ (25,610) (46,610) (30,350) (27,330) 27,893    32,610    39,278  80,835    52,260  52,500  47,228   54,795  

กําไรสุทธิ/

ยอดขาย (%) 
       (51)       (92)       (45)       (39)       20          23          25         39          24         24        20         22  
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กระแสเงนิสดโครงการ 
 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เงินสดรับจาก

การดําเนินงาน 

                        

ยอดขายเงินสด 
        

50,500  

       

50,500  

      

66,900  

      

70,000  

     

137,050  

       

143,580  

      

154,120  

     

209,800  

     

214,540  

      

215,260  

     

233,410  

     

244,050  

รวมเงินสดจาก

การดําเนินงาน 

        

50,500  

       

50,500  

      

66,900  

      

70,000  

     

137,050  

       

143,580  

      

154,120  

     

209,800  

     

214,540  

      

215,260  

     

233,410  

     

244,050  

เงินสดรับเพ่ิม                         

รับภาษขีาย/ภาษี

มูลค่าเพ่ิม.......  

               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

เงินยืมใหม ่
               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

หนี้สินใหม ่

(ปลอดดอกเบีย้) 

               

-    

              

-    

             

-    

      

50,000  

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

หนี้สินระยะยาว

ใหม ่

               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

ขายสินทรัพย์

อื่นๆ 

               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

ขายสินทรัพย์

ระยะยาว 

               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

เงินลงทุนใหม่ 
               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

รวมเงินสดรบั 
        

50,500  

       

50,500  

      

66,900  

    

120,000  

     

137,050  

       

143,580  

      

154,120  

     

209,800  

     

214,540  

      

215,260  

     

233,410  

     

244,050  

Expenditures                         

Expenditures 

form 

Operations 

                        

เงินสดจ่าย 
        

67,000  

       

82,000  

      

82,000  

      

82,000  

       

82,000  

        

82,000  

       

82,000  

       

82,000  

     

124,000  

      

124,000  

     

149,000  

     

149,000  

Bill Payment     2,450   17,480     10,810    13,300    29,028    16,250    37,163    26,345    41,250    46,570    26,543   41,015  

รวมค่าใชจ้่าย

ดําเนินงาน 

     

69,450  

       

99,480  

      

92,810  

      

95,300  

      

111,028  

        

98,250  

      

119,163  

     

108,345  

     

165,250  

      

170,570  

     

175,543  

      

190,015  

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม                         

เงินสดตจ่ายเพ่ิม 
               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

จ่ายภาษขีาย/

ภาษมีูลค่าเพ่ิม

.......  

               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

จ่ายชําระเงินยมื 
               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

จ่ายชําระหนี้สิน

อื่นๆ 

               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

       

50,000  

จ่ายชําระหนี้สิน

ระยะยาว 

               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

ซื้อสินทรัพย์อืน่ๆ 
               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

ซื้อสินทรัพย ์  

ระยะยาว 

               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

เงินปันผลจ่าย 
               

-    

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

               

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

             

-    

              

-    

เงินสดจ่ายรวม   69,450    99,480   92,810    95,300   111,028   98,250    119,163   108,345   165,250   170,570   175,543   240,015  

กระแสเงินสด

สุทธิ 
 (18,950) (48,980) (25,910)   24,700    26,023    45,330    34,958  101,455    49,290   44,690    57,868     4,035  

Cash  Balance  199,050   150,070   124,160  148,860   174,883   220,213   255,170  356,625  405,915  450,605  08,473  512,508  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
สินทรัพย์ 

            

สินทรัพย์หมุนเวียน 
            

เงินสด 
 

 
150,070 124,160 148,860 174,883 220,213 255,170 356,625 405,915 450,605 508,473 512,508 

สินค้าคงเหลือ 7,890 5,780 3,530 11,200 6,340 11,240 5,990 10,470 14,610 8,350 11,910 14,920 

สินทรัพย์หมุนเวียน

อื่นๆ 
- - - - - - - - - - - - 

รวมสินทรัพย์

หมุนเวียน 
206,940 155,850 127,690 160,060 181,223 231,453 261,160 367,095 420,525 458,955 520,383 527,428 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
            

สินทรัพย์ระยะยาว - - - - - - - - - - - - 

ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - - - - - - - - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน 
- - - - - - - - - - - - 

รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น 206,940 155,850 127,690 160,060 181,223 231,453 261,160 367,095 420,525 458,955 520,383 527,428 

หนี้สินและทุน 
            

หนี้สินระยะสัน้ 
            

เจ้าหนี้การค้า 14,550 10,070 12,260 21,960 15,230 32,850 23,280 48,380 49,550 35,480 49,680 51,930 

เงินกู้ระยะสั้น - - - - - - - - - - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ - - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,550 10,070 12,260 71,960 65,230 82,850 73,280 98,380 99,550 85,480 99,680 51,930 

หนี้สินระยะยาว - - - - - - - - - - - - 

รวมหนี้สินทั้งสิ้น 14,550 10,070 12,260 71,960 65,230 82,850 73,280 98,380 99,550 85,480 99,680 51,930 

เงินทุนของเจ้าของ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

Retain Earning (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) (82,000) 

Earning (25,610) (72,220) (102,570) (129,900) (102,008) (69,398) (30,120) 50,715 102,975 155,475 202,703 257,498 

รวมเงินทุน 192,390 145,780 115,430 88,100 115,993 148,603 187,880 268,715 320,975 373,475 420,703 475,498 

รวมหนี้สินและทุน 206,940 155,850 127,690 160,060 181,223 231,453 261,160 367,095 420,525 458,955 520,383 527,428 

ส่วนของเจ้าของ 

 (Net Worth) 
192,390 145,780 115,430 88,100 115,993 148,603 187,880 268,715 320,975 373,475 420,703 475,498 
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งบต้นทุนขาย 
 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
สินค้าต้นงวด      -   7,890  5,780   3,530  11,200  6,340  1,240   5,990  10,470  14,610   8,350   11,910          -    

บวก ซื้อ 10,000         -          -    10,000         -          10,000        -    10,000  10,000         -    10,000  10,000   70,000  

สินค้ามีเพื่อขาย  10,000   7,890  5,780  13,530  11,200  16,340  11,240  15,990   20,470  14,610  18,350  21,910   70,000  

หัก สินค้าปลายงวด 7,890   5,780  3,530   11,200   6,340  11,240   5,990  10,470  14,610   8,350   11,910  14,920   14,920  

ต้นทุนขาย 
    

2,110  

        

2,110  

       

2,250  

        

2,330  

         

4,860  

        

5,100  

       

5,250  

        

5,520  

        

5,860  

        

6,260  

        

6,440  

       

6,990  

      

55,080  
                            

เจ้าหนี้ต้นงวด 
           

-    

      

14,550  

      

10,070  

      

12,260  

       

21,960  

      

15,230  

     

32,850  

      

23,280  

      

48,380  

      

49,550  

      

35,480  

     

49,680  

            

-    

บวก ซื้อ     10,000        -        -    10,000        -    10,000        -    10,000  10,000        -    10,000  10,000  70,000  

รวมหนี้ 10,000    14,550  10,070  22,260   21,960      25,230  32,850  33,280  58,380  49,550  45,480   59,680   70,000  

เจ้าหนี้ปลายงวด 14,550  10,070   12,260   21,960  15,230  32,850  3,280  48,380   49,550   35,480    49,680  51,930   51,930  

เงินชําระหนี้ (4,550)   4,480   (2,190)      300   (6,730)  (7,620)   9,570  (5,100)   8,830  14,070  (4,200)  7,750    18,070  

 

ค่าใช้จ่ายในการ

ขายและการตลาด 

           

-    

       

5,000  

       

5,000  

        

5,000  

         

5,000  

        

5,000  

       

5,500  

        

5,500  

        

6,000  

        

6,000  

        

6,000  

       

6,000  

         

60,000  

ค่าเส่ือมราคา 
           

-    

            

-    

            

-    

             

-    

              

-    

             

-    

            

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

            

-    

                

-    

ค่าสวัสดกิาร

พนักงาน 
4,000  5,000  5,000    5,000   5,000   5,000  6,000  6,000   6,000   6,000  6,000  6,000  65,000  

leased 

Equipment 
                          

ค่าสาธารณูปโภค  1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000  1,000   1,000   1,000   1,000   1,000  1,000   12,000  

ค่าประกัน  2,000  2,000  2,000   2,000   2,000  2,000  2,000   2,000   2,000   2,000  2,000  2,000  24,000  

ค่าเช่า 
           

-    

            

-    

            

-    

             

-    

              

-    

             

-    

            

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

            

-    

                

-    

ภาษีเงินเดอืน 
           

-    

            

-    

            

-    

             

-    

              

-    

             

-    

            

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

            

-    

                

-    

อื่นๆ 
           

-    

            

-    

            

-    

             

-    

              

-    

             

-    

            

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

            

-    

                

-    

ค่าใช้จ่าย       

ก่อนภาษี 
7,000  13,000   13,000  13,000  13,000  13,000  14,500  14,500  15,000  15,000  15,000  15,000  161,000  

ภาษี 25%   -          -          -           -     9,298  10,870  13,093  26,945  17,420  17,500  15,743  18,265  129,133  

จ่ายภาษี 
7,000  13,000  13,000  

      

13,000  

       

22,298  

      

23,870  

     

27,593  

      

41,445  

      

32,420  

      

32,500  

      

30,743  

     

33,265  

       

290,133  

เงินสดจ่าย :  

Bill Payment 
    

2,450  

    

17,480  

    

10,810  

    

13,300  

    

29,028  

    

16,250  

    

37,163  

    

26,345  

    

41,250      46,570  

    

26,543  

    

41,015  

    

308,203  

 

แปลและเรียงเรียงจาก:  

http://www.bplans.com/cleaning_service_business_plan/executive_summary_fc.php 

http://www.dollarsrich.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539184141&Ntype=4 
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บทสรุป 

                          แผนธุรกิจเป็นเอกสาร หรือรายงานที่มีเนื้อหาประกอบดวยขอมูลประเภทหรือหัวขอตางๆ 

ที่มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะสามารถแบงโครงสรางของขอมูลตาม

รูปแบบมาตรฐาน ซึ่งมีทั้งแนวคิดและกระบวนการในการจัดทําแผนธุรกิจ เชน บทสรุปสําหรับ

ผูบริหาร การวิเคราะหแตลาดและ/หรือคูแขง แผนการบริหาร กระบวนการจัดการ แผนการตลาด 

แผนการผลิต แผนการเงิน เป็นตน บทบาทหลักของแผนธุรกิจ ไดแก บทบาทในการเป็นเครื่องมือ

ทางธุรกิจ (Tools) บทบาทในการเป็นแผนที่ทางธุรกิจ (Map) บทบาทในการเป็นขอตกลงทางธุรกิจ 

(Agreement)  

องคแประกอบหลักในแผนธุรกิจ เป็นการนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะหแ คาดการณแ วางแผนใน

มิติตาง  ๆที่มีความเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย 5 สวนหลัก คือ 

(1) บทนําและการบริหารโครงการ ประกอบดวย สรุปผูบริหารความเป็นมาของธุรกิจ ความเป็นมา

ของธุรกิจ โครงสรางการบริหารงาน การวิเคราะหแสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (2) การศึกษาวิเคราะหแ

ทางดานการตลาด ประกอบดวย วิเคราะหแผลิตภัณฑแ  วิเคราะหแกลุมลูกคาและกลุมเปูาหมาย 

วิ เคราะหแความสามารถในการแขงขัน คูแขง และการไดเปรียบจากการแขง ขันในตลาด        

แผนการตลาดและชองทางการขาย (3) การศึกษาวิเคราะหแทางดานการจัดการ ประกอบดวย 

สถานที่ตั้งโรงงาน/แหลงผลิต คนงาน/เครื่องจักร วัตถุดิบ แผนการผลิตแผนการดําเนินงาน        

(4) การศึกษาวิเคราะหแทางดานการเงิน ประกอบดวย การตั้งสมมุติฐานทางการเงิน การทํา

งบประมาณทางการเงิน การวิเคราะหแผลตอบแทนจากการลงทุน (5) เอกสารประกอบ 

ประกอบดวยความเสี่ยงและแผนสํารอง และเอกสารอื่นๆ   

โดยทั่วไปแผนธุรกิจที่ดีจะมีลักษณะนาเชื่อถือและสามารถเป็นไปไดจริงในทาง

ปฏิบัติ แสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญของผูประกอบการ มีลักษณะเฉพาะตัวที่ชี้ใหเห็นถึง   

ความแตกตางจากแนวความคิดเดิมที่ผานมาสะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการมีการวางแผน 

การดําเนินงานมาอยางดี และแสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความมุงมั่น มีวิสัยทัศนแ คือ       

เป็นผูเห็นการณแไกล และมีวธิีจะจัดการกับสิ่งทาทายในอนาคต  
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กจิกรรมท้ายบทที่ 11 

ส่วนที่ 1  คําถามท้ายบท 

23. แผนธุรกิจมีความสําคัญอยางไร 

24. อธิบายองคแประกอบของแผนธุรกิจ 

25. แผนธุรกิจที่ดคีวรมีลักษณะอยางไร 

26. สวนประกอบของการเขียนแผนธุรกิจประกอบดวยอะไรบาง 

 

ส่วนที่ 2  การเขียนแผนธุรกิจ 

                ใหนักศึกษาสมมติตนเองในการเป็นผูประกอบการสินคาหรือบริการมา 1 กิจการ 

และเขียนแผนธุรกิจของตนเองใหครบตามองคแประกอบของแผนธุรกิจ โดยอาจศึกษาคนควาได

จาก http://articles.bplans.com/writing-a-business-plan/  

หรือการเขียนแผนธุรกิจตาม “คูมือการเขียนแผนธุรกิจ – ธุรกิจการคา” ผูแตง : 

รัชกฤต คลองพยาบาล สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพื่อจะได

แผนธุรกิจฉบับสมบูรณแยิ่งขึ้น 

 

 

                                                    @@@@@@@@@@@ 
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