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ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัธุรกจิ 

 

 หน่วยที่ 1 
  

 

   สาระการเรียนรู ้
 

1. ความหมายของธุรกิจ 
2. วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ 
3. ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
4. ประเภทของธุรกิจ 
5. รูปแบบองค์การธุรกิจ 
6. หน้าที่ของธุรกิจ 
7. บทบาทขององค์การธุรกิจ 
8. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

 

      สาระสาํคัญ 
 

 การดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณ มีความแตกต่างกับการดําเนินชีวิต ของมนุษย์ใน
ปัจจุบัน เน่ืองจากจํานวนประชากรของ มนุษย์ในสมัยโบราณ มีจํานวนน้อย แต่ละคนและแต่ละ
ครอบครัว จะดํารงชีวิตอยู่ด้วยตนเอง ตามลําพัง โดยสร้างที่พักอาศัย ทําเคร่ืองนุ่งห่ม เพาะปลูกพืช 
และล่าสัตว์ เพ่ือเลี้ยงชีพ ของตนเอง ตามความสามารถ ของแต่ละคน เมื่อสังคมของมนุษย์ขยายขึ้น 
และความถนัดของมนุษย์มีไม่เหมือนกัน บางคนถนัดใน การล่าสัตว์ บางคนถนัดในการเพาะปลูก บาง
คนถนัดในการทําเคร่ืองนุ่งห่ม จึงเกิดระบบการแลกเปล่ียน โดยการใช้ของแลกของ (Barter System) 
กันขึ้น เช่น นําข้าวแลกเน้ือสัตว์นําไข่แลกเสื้อผ้า เป็นต้น แต่การนําของแลกของก็มีปัญหาบางอย่าง
เกิดขึ้น เพราะสิ่งของบางอย่าง แบ่งแยกได้ยาก เช่น ข้าว 3 ถัง แลกวัวได้ 1 ตัว แต่ถ้าคนที่มีข้าว 1 ถัง 
ต้องการแลกกับวัว 1 ตัวไม่ได้ ต้องมีการแบ่งแยกวัวซึ่งทําได้ยาก หรือบางคร้ัง ความต้องการของคน ที่
นํามาแลกไม่ตรงกัน เช่น คนที่มีไข่ต้องการแลกกับเสื้อผ้า แต่คนที่มีเสื้อผ้าต้องการข้าวเป็นต้น ดังน้ัน
ระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของจึงเปล่ียนไป โดยใช้สื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยน สิ่งที่แต่ละยุค
นํามาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับ ความพอใจของคนในแต่ละยุคน้ัน เช่น เปลือกหอย 
ทองคํา ฯลฯ ซึ่งได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ
 มนุษย์ทุกคนมีความต้องการท่ีเหมือนกันอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประเภทแรกเป็นความ
ต้องการท่ีจําเป็นขั้นพ้ืนฐานต่อการดํารงชีวิต (Needs) ได้แก่ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่



หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 

 

2 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

อาศัย และยารักษาโรค ส่วนความต้องการอีกประเภทหน่ึงน้ันเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากมี (Wants) แต่ถ้า
ไม่มีสิ่งเหล่าน้ี มนุษย์ก็ยัง สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตัวอย่างเช่น รถยนต์ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น ดังน้ันธุรกิจจึงมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของมนุษย์ เพราะธุรกิจเป็น แหล่งผลิตสินค้า
และบริการ เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ทั้ง 2 ประเภทดังที่กล่าวมาแล้ว 
สินค้าคือ สิ่งของที่มีตัวตน สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เช่น รถยนต์ อาหาร เสื้อผ้า เป็นต้น 
 

     จดุประสงค์ท่ัวไป 
 

 

 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายของธุรกิจ วัตถุประสงค์  ประวัติความเป็นมา 
ประเภท   รูปแบบ และประโยชน์ของธุรกิจ 
 

     จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 

1.  อธิบายความหมายของคําว่า “ธุรกิจ” ได้ 
2.  บอกวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจได้ 
3.  บอกประวัติความเป็นมาของธุรกิจได้ 
4.  บอกประเภทของธุรกิจได้ 
5.  อธิบายรูปแบบองค์การธุรกิจแต่ละประเภทได้ 
6.  บอกหน้าที่ บทบาทประโยชน์ของธุรกิจและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ได้ 
 
 
 

1. ครูและนักเรียนต่างแนะนําตนเอง แนะนําวิชาเรียน 
2. ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องธุรกิจและเน้นหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
4. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วยการเรียนที่ 1 
5. อธิบายรายละเอียดเน้ือหา โดยต้ังคําถามนํานักเรียนคิดและตอบ 
6. แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ซักถามปัญหา 
8. ตอบคําถามท้ายหน่วย  
9. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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ส่ือการเรียนการสอน 

การวดัผลและประเมินผล 

แหล่งข้อมูล 

 

 
 
 

1. สื่อ Power point  หน่วยการเรียนที่ 1  
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  (รหสั 2001-1002)  

ของนางพิมพ์ผกา คําหาญ 
3. หนังสือการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของสํานักพิมพ์ต่าง ๆ 

 
 
 

1. สังเกตความต้ังใจในการเรียน  การซักถามและการตอบคําถาม 
2. การทํากิจกรรมกลุ่ม 
3. การตอบคําถามท้ายหน่วย 
4. การปฏิบัติตามใบงาน 
5. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
 
 
 

1. ห้องสมุด 
2. หนังสือธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
3. หนังสือธุรกิจทั่วไป 
4. หนังสือธุรกิจทั่วไป : ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
5. หนังสือการเป็นผู้ประกอบการ 
6. http://www.dbd.go.th  
7. http://bunchee.bus.ubu.ac.th 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที ่1 

 
 

 

 

คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้ว  X  ลงในกระดาษคําตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก 
1. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาํให้เกิดธุรกิจ 
  ก. Need และ Good 
  ข. Need และ Services 
  ค. Need และ Customers 
  ง. Need และ Wants   
 2. สาเหตุสําคญัที่ทําให้เกิดธุรกิจคือข้อใด 
  ก. เพ่ือความรํ่ารวยของประเทศชาติ 
  ข. เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
  ค. เพ่ือนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุด 
  ง. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  
 3. การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากกล่องพลาสติกเป็นกล่องกระดาษ เป็นการสะท้อนให้เห็นกิจกรรม
ด้านใด  ของธุรกิจ 
  ก. กิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ข. กิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า 
  ค. กิจกรรมเพ่ือแสวงหากําไร 
  ง. กิจกรรมเพ่ือสร้างอิทธิพลทางธุรกิจ 
 4. โรงงานผลิตรถยนต์ จัดเป็นธุรกิจประเภทใด 
  ก. ธุรกิจการอุตสาหกรรม 
  ข. ธุรกิจการพาณิชยกรรม 
  ค. ธุรกิจการคา้ส่ง 
  ง. ธุรกิจการบริการ 
 5. ปัจจัยในการดําเนินธุรกิจ 4 M's ข้อใดสาํคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ 
  ก. Man  ข. Money 
  ค. Material  ง. Method 
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 6. การทําธุรกิจทุกธุรกิจที่จัดต้ังขึ้นมามีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกันคืออะไร 
  ก. Profit 
  ข. Maximize Profit 
  ค. Services 
  ง. Goods 
 7. เราต้องมีการส่งเสริมการตลาดเพ่ือสิ่งใด 
  ก. เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและตัดสินใจซื้อ 
  ข. เพ่ือทําให้สนิค้าและบริการเกิดการกระจาย 
  ค. เพ่ือจะได้กําหนดราคาของสินค้า 
  ง. เพ่ือให้สินคา้และบริการตรงกับความต้องการของลูกค้า 
 8. เรามีการออกแบบสินค้าในรูปร่างต่างๆมีเพ่ือวัตถุประสงค์ 
  ก. เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและตัดสินใจซื้อ 
  ข. เพ่ือทําให้สนิค้าและบริการเกิดการกระจาย 
  ค. เพ่ือจะได้กําหนดราคาของสินค้า 
  ง. เพ่ือให้สินคา้และบริการตรงกับความต้องการของลูกค้า 

 9. ข้อใดกล่าวถึงบริษัท จํากัดได้ถูกต้องที่สุด 
   ก.ผู้เริ่มก่อต้ัง  3  คนขึ้นไป 
   ข.ผู้เริ่มก่อต้ัง  10 คนขึ้นไป 
   ค.ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน ชําระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่า 
   ง.ทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า  1,000,000 บาท 

 10. ข้อใดเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก 
  ก. กลยุทธ์ 
  ข. วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
  ค. กฎหมาย 
  ง. บุคลากร 
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1. ความหมายของธุรกิจ 
 

ธุรกิจ (Business)  กระบวนการนําทรัพยากรธรรมชาติมาผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยแรงงาน
หรือเคร่ืองจักร  เพ่ือแปรสภาพให้เป็นสินค้าก่ึงสําเร็จรูป หรือสินค้าสําเร็จรูปเพ่ือจําหน่าย รวมทั้ง
กิจกรรมบริการต่าง ๆ  (กนกพร  คูณคงทรัพย์.2549:4) 

ธุรกิจ (Business)  หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดยมีการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน  และมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการประโยชน์หรือกําไรจากการกระทํากิจกรรมน้ัน  
(เพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา.2551:15) 

ธุรกิจ (Business) หมายถึง กิจกรรมที่คนหรือกลุ่มคนทําเป็นประจําเก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของจําเป็นหรือของมีค่ากับค่าตอบแทนที่เป็นผลกําไร  (วินัยชาญ  สรรพโรจน์พัฒนา.
2550:2) 

ธุรกิจ (Business)  หมายถึง การดําเนินกิจกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ร่วมกันในการ
ดําเนินการผลิต  การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะได้รับผลตอบแทนหรือผล
กําไรจากการดําเนินกิจกรรมน้ัน  (ศิวลี  ดิลกหัตถการและคณะ.2547:2) 

ธุรกิจ (Business)  หมายถึง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับ
การผลิตการแลกเปล่ียนซื้อขาย และการบริการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสวงหากําไรจากการประกอบ
ธุรกิจน้ัน  (สมคิด  บางโม.2553:1) 
 ธุรกิจ  (Business)  หมายถึง ได้ให้ความหมายของธุรกิจบริการ ไว้ว่า เมื่อพูดถึงธุรกิจ
บริการ เรามักจะนึกถึงธุรกิจที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการขายสินค้าที่เป็นตัวตนหรือ สินค้าทีจ่ับต้องได้
โดยเฉพาะ แต่เมื่อจะลงรายละเอียดต่อไปว่า ธุรกิจไหนที่ถอืได้ว่าเป็น ธุรกิจบริการ เราก็มักเกิดความ
สับสนมาได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร ส่วนใหญ่เราจะถือว่าธุรกิจ ร้านอาหารเป็นธุรกิจ
บริการ แต่ในอีกมุมมองหน่ึง ผู้เข้ารับบริการในร้านอาหาร ก็จะได้สินค้าที่จับต้อง ได้ละมีตัวตน คือ
อาหารท่ีสั่ง มาทานเป็นสิ่งตอบแทนเงินที่จ่ายไป รสชาติของอาหารก็ถือได้ว่า เป็น ส่วนหน่ึงของ
คุณภาพในการบริการเช่นกัน (S GURU, http://guru.sanook.com/25181/,พ.ศ.2556)   

ธุรกิจ  (Business)  หมายถึง  ทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการแสวงหากําไร  โดยเก่ียวข้อง
กับการจัดหา(ซื้อหรือขาย) สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของสังคม 
ในระบบเศรษฐกิจ  (Boone and Kurtz.2002:88) 
 สรุปความหมายของคําว่า “ธุรกิจ” 

ธุรกิจ  (Business) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลร่วมกัน
ดําเนินการผลิต  การจัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการ   เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังผลตอบแทนหรือกําไร 
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2. วตัถุประสงค์ของการประกอบธุรกจิ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-1  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ 

 

 

 ในการดําเนินธุรกิจไม่ ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามจะต้องมี วัตถุประสงค์ของ 
การประกอบธุรกิจที่สําคัญพอสรุปได้ดังน้ี 
 2.1 การสนองความต้องการของลูกค้า  (Satisfying  customer  needs)  เป้าหมาย
สูงสุดของการทําธุรกิจ  คือ การสนองความต้องการของลูกค้า  โดยทั่วไปแล้วการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการของลูกค้ามักมุ่งที่การสนองความพึงพอใจของตนมากกว่าการได้เป็นเจ้าของเพียงอย่าง
เดียว ในการนําเสนอสินค้าและบริการในกับลูกค้าน้ัน ถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ 
ของธุรกิจน้ันแล้วสิ่งที่มุ่งหวังของธุรกิจก็จะตามมาคือกําไรน่ันเอง 

ธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ 

1.สนองความต้องการของลูกค้า 
2. การมุ่งท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. กําไรของธุรกิจ 

ประวัติของธุรกิจ 

ยุคท่ี 1 ยุคอาณานิคม 

ยุคท่ี 2 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ยุคท่ี 3 ยุคผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

ยุคท่ี 4 ยุคการผลิต 

ยุคท่ี 5 ยุคการตลาด 

ยุคท่ี 6 ยุคการสร้างความสัมพันธ์อันดี 

หน้าท่ีของธุรกิจ 

1.ทําหน้าท่ีผลิต 

2. ทําหน้าท่ีเพ่ือจัดจําหน่าย 

3. ทําหน้าท่ีเพ่ือกระจายรายได้ 

ประเภทของธุรกิจ 

1. ธุรกิจเกษตร 

2. ธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. ธุรกิจการพาณิชย์ 
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 2.2 การมุ่งที่ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  และประสิทธผิล (Effectiveness)  โดยที่
ประสิทธิผลจะเป็นการวัดผลผลิต(Output) ของงานซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ หรือเป็น
ความสามารถขององค์การในการสร้างผลงานให้บรรลุวัตถปุระสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้   
ส่วนประสิทธิภาพ เป็นความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายในการใช้ทรพัยากรให้ตํ่าสุด หรือ ใช้
วิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองให้น้อยที่สุด  โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายสูงสุดที่กําหนดไว้ 
 2.3 กําไรของธุรกิจ  (Business  profit)  หมายถึง ผลตอบแทนทางด้านการเงินที่ธุรกิจ
ควรจะได้รับจากการดําเนินธุรกิจ โดยเป็นการสร้างและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ในสินค้าและบริการ  ดังน้ันกําไร (Profit) จึงเกิดจากการผสมผสานระหว่างบุคคล  เทคโนโลยี  
และข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือสร้างสรรค์และจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันธุรกิจ 
ก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจซึ่งผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
 คือกําไรหรือขาดทุนของธุรกิจ  

3. ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
 

 ศิริวรรณ  เสรรีัตน์และคณะ.2546:17-18 กล่าวว่าประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
แบ่งออกเป็น 6 ยุค  ดังน้ี 

ยุคที่ 1  ยุคอาณานิคม  (Colonial)  เป็นยุคที่มุ่งความสําคัญที่การผลิตการเกษตรข้ันปฐม
ภูมิในท้องถิ่น  เป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร พนักงาน ช่างฝีมือ หมอ  
นายธนาคาร  และนักกฎหมาย ธุรกิจสินค้าเกิดจากผลผลิตทางการเกษตร 
 ยุคที่ 2  ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม  (Industrial  revolution)  ยุคน้ีเริ่มต้นขึ้นในประเทศ
อังกฤษประมาณปี  ค.ศ. 1750  ในยุคน้ีมีการเปลี่ยนแปลงจากการดําเนินธุรกิจโดยจะมุ่งความสําคัญ 
ที่ต่างคนต่างทํา  แรงงานที่มีฝีมือซึ่งเช่ียวชาญในการผลิตสินค้าในระบบโรงงานใดโรงงานหน่ึง  
โดยมีการผลิตจํานวนมากซึ่งทําโดยการใช้พนักงานที่เป็นฝีมือระดับกลางจํานวนมาก โรงงาน 
จะได้กําไรจากการประหยัดจากการผลิตจํานวนมาก  โดยใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิต  เมื่อธุรกิจ
เติบโตขึ้นก็จะสามารถซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูกเน่ืองจากมีการซ้ือในปริมาณมากมีความชํานาญ 
ด้านแรงงาน (Specialization of  labor)  แรงงานแต่ละรายก็จะทํางานที่เฉพาะเจาะจงในกระบวน 
การผลิต  ตลอดจนมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้น ทําให้ได้รับประโยชน์จากการ
ประหยัดสูงสุด 
 ยุคที่ 3 ยุคผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (The age of industrial entrepreneur) เป็น
ยุคที่มีการสร้างโอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ในยุคน้ีผู้ประกอบการจะพยายามสร้างระบบธุรกิจ 
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ให้ก้าวหน้าโดยการยกระดับมาตรฐานของชุมชนในท้องที่ ซึ่งเป็นการสร้างความต้องการซื้อใหม่ ๆ  
สําหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา 
 ยุคที่ 4 ยุคการผลิต (The Production era) แนวคิดน้ีธุรกิจจะมุ่งความสําคัญที่ความ
สนใจในกิจการซึ่งเก่ียวข้องกับการผลิตสินค้าซึ่งเน้นที่การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  การลดต้นทุน
การผลิตและการเพ่ิมผลผลิตในยุคน้ีผู้ประกอบการจะมุ่งที่ผู้จัดการรุ่นใหม่ซึ่งในกิจกรรมการ
ดําเนินงานของบริษัทจะมุ่งเน้นความพยายามในการผลิตสินค้าให้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น บริษัทจะใช้
เทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดการประหยัดและให้ประสิทธิผลโดยเกิดผลผลิต
สูงสุด  ในยุคน้ีการผลิตน้ีธุรกิจจะมุ่งความสนใจท่ีกระบวนการผลิตภายในมากกว่าอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ หน้าที่ของการตลาดหลังจากออกแบบเรียบร้อยก็จะจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์กลาง โดยจะให้ความสนใจ ในด้านของความจําเป็นและความต้องการ 
ของผู้บริโภคน้อยมาก 
 ยุคที่ 5 ยุคการตลาด  (The  market era)  ยุคน้ีผู้จัดการเร่ิมให้ความสนใจกับความ
ต้องการของตลาดเก่ียวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนมุ่งความสนใจที่ เครื่องมือการตลาด
ประกอบด้วย 

1. ยุคน้ีจึงมุ่งสู่การกระตุ้นการขายโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือมุ่งเน้นยอดขาย  หรือปริมาณ
การขาย 

2.  มุ่งที่การวิจัยการตลาด (Marketing research) เพ่ือวิเคราะห์ความจําเป็นและความ
ต้องการของผู้บริโภคก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจว่าจะผลิตอะไร (What) เพราะฉะน้ันในประเด็นน้ีจะมองว่า
จะผลิตเพ่ือใคร  (For whom) เช่น การผลิตแชมพูสระผมจะมีสูตรเดียวสีเดียวก็ไม่ได้ จะต้องผลิต
หลายสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน  

3.  ธุรกิจจะต้องคํานึงถึงทั้งตัวสินค้า  (Goods)  และบรกิาร  (Service)  ทีจ่ะมอบให้กับ
ลูกค้า 

4.  การกําหนดตราสินค้า  (Brand)  ซึ่งเป็นขึ้นตอนในการสร้างช่ือสินค้า ช่ือบริการหรือ 
ช่ือบริษัทให้โดดเด่นในจิตใจของลูกค้า คําว่า ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ช่ือ คํา สัญลักษณ์  
การออกแบบ  หรือส่วนผสมของสิ่งดังกล่าว เพ่ือกําหนดผลิตภัณฑ์ของธุรกิจและแสดงถึง 
ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ตัวอย่างเช่น ตราสินค้าของ KFC ผู้บริโภคจะรู้จักและ
คุ้นเคยเป็นอย่างดีว่าขายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับไก่ทอด 

ยุคที่ 6 ยุคการสร้างความสัมพันธ์อันดี  (The relationship era) ในยุคน้ีธุรกิจจะมุ่งเน้น 
ที่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information technology) 
 การใช้คอมพิวเตอร์ที่สมรรถภาพสูง การใช้เครือข่ายออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ซึ่งจะช่วย
ให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน ผู้ขายปัจจัยการผลิตและองค์การอ่ืน ๆ ได้
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อย่างลึกซึ้ง รวดเร็วและทันท่วงที โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การ
ซื้อสินค้าต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ 

ข้อได้เปรียบจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์  
กับลูกค้า  โดยเน้นการบริการลูกค้าเพ่ือที่จะรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้มากกว่าที่จะค้นหาลูกค้าใหม่  
ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาวซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยรวม  และทําให้ธุรกิจ
สามารถเข้าใจในสิ่ งที่ลูกค้า ต้องการ   ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้ กับลูกค้า   ซึ่ ง เ ป็น 
การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน    
 

       
ตารางที่ 1 แสดงยุคของประศาสตร์ธุรกิจ 
 

ยุค (Era) ลักษณะท่ีสําคญั
(Main characteristics) 

ช่วงเวลา
 (Time period) 

1. ยุคอาณานคิม
(Colonial) 

การเกษตรกรรมขั้นปฐมภูมิ ช่วงปี ค.ศ.1776

2. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
(Industrial revolution) 

มีการผลิตจํานวนมากโดยใช้แรงงานที่มีทักษะ
ปานกลาง โดยใช้เครื่องจักรเข้าช่วย 

ปี ค.ศ.1760-1830

3. ยุคผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม  
(Industrial 
entrepreneurs) 

มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเพ่ิมความ
ต้องการซื้อสําหรับสินค้าที่ผลิต ซึ่งจะนําไปสู่
โอกาสในการประกอบการอย่างมาก 

หลังปี ค.ศ.1800s

4. ยุคการผลติ
(Production) 

มุ่งความสําคัญที่การผลิตสินค้าให้เร็วขึ้น การใช้
นวัตกรรมการผลิตมากขึ้นในสายการผลิต 

ช่วงปี ค.ศ.1920s

5. ยุคการตลาด
(Marketing)  

มุ่งความสําคัญที่ผู้บริโภค ควรแสวงหาความ
เข้าใจและการตอบสนองความจําเป็นและความ
พอใจของกลุ่มลูกค้า 

ต้ังแต่ปี ค.ศ.1950s

6. ยุคความสมัพันธ์อันดี
(Relationship) 

มุ่งที่ผลประโยชน์ที่เกิดจากความสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้า  พนักงาน และผู้ขายปัจจัยการผลิต
คนกลางและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

เริ่มต้นปี ค.ศ.1990s

 
ที่มา :  Boone and Kurtz. 2002 : 16 
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4. ประเภทของธุรกิจ 
  

 ธุรกิจสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทข้ึนอยู่กับความคิดเห็นของกลุ่มธุรกิจ เช่น  
การแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดําเนินการ ลักษณะความเป็นเจ้าของ ลักษณะการจัดจําหน่าย   
ในที่น้ีจะแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดําเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังน้ี 
 4.1 ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) เป็นการประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร การจัดจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและการจัดจําหน่ายสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ผลไม้กระป๋อง ฟาร์มโคนม สุกร  ไก่
ไข่  ไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นต้น ดังรูปที่ 1-2 

 
 

รูปที่ 1-2 ธุรกิจที่เก่ียวกับการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
 

 4.2 ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing)  เป็นการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ 
กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปหรือสินค้าก่ึงสําเร็จรูป เพ่ือจําหน่ายให้กับผู้บริโภค 
มีทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ธุรกิจอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
  4.2.1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิตที่มีขนาดเล็ก  ส่วน
ใหญ่จะใช้แรงงานคนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง วัตถุดิบก็จะหาได้ภายในท้องถิ่น วิธีการผลิต ไม่ซับซ้อน 
เช่น การทอผ้าพ้ืนเมือง การทําเคร่ืองป้ันดินเผา การจักสาน การทําดอกไม้ประดิษฐ์   การทํามีด ศิลป
หัตกรรม เป็นต้น ดังรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1-3 แสดงสินค้าเคร่ืองป้ันดินเผา 
 

  4.2.2 อุตสาหกรรมโรงงาน คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิตที่มีขนาดใหญ่                   
มีกระบวนการการผลิตที่เป็นระบบใช้แรงงานคนมาก ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ผลิตสินค้าครั้งละ   จํานวน 
มาก เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองหนัง โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป โรงงานทอ
ผ้า โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ โรงงานผลิตนํ้าด่ืม โรงงานผลิตเคร่ืองสําอาง เป็นต้น  
 4.3  ธุรกิจการพาณิชย์  (Commercial)  เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการกระจายสินค้าจาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจประเภทน้ีได้แก่ 
  4.3.1 การค้าปลีก   (Retailing)  หมายถึง ธุรกิจที่การดําเนินกิจกรรมการขายสินค้า
ให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้านสะดวกซื้อ     
ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร เป็นต้น ดังรูปที่ 1-4 
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รูปที่ 1-4 กิจการร้านค้าปลีก 
 

  4.3.2 การค้าส่ง  (Wholesaling) หมายถึง ธุรกิจที่คนกลางประกอบกิจกรรมซื้อสินค้า
ไปจําหน่ายต่อให้กับผู้ค้าปลีกหรือผู้ใช้สินค้าทางอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ค้าส่งสินค้าทั่วไป เช่น  
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์และผู้ค้าส่งขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ยารักษาโรค สุรา และ
อะไหล่รถยนต์ เป็นต้น ดังรูปที่ 1-5 
 

 
 

รูปที่ 1-5 ร้านค้าส่งประเภทอะไหล่รถยนต์ 
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 4.4 ธุรกิจบริการ  (Service) เป็นธุรกิจที่ให้บริการสินค้าที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้แต่
สร้างอรรถประโยชน์ คือ สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้  
เป็นการเสนอขายบริการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ความสะดวกสบายความพึงพอใจ หรือความบันเทิงแก่
ลูกค้า โดยได้รับค่าบริการเป็นผลตอบแทน เช่น ร้านตัดผม ร้านซักรีด ธุรกิจโรงแรม (ดังรูปที่ 1-6)ธุรกิจ
ท่องเที่ยว เป็นต้น ปัจจุบันธุรกิจบริการได้ขยายตัวสูงขึ้น และมีความหลากหลายเนื่องจาก    ความเจริญ
ทางด้านต่างๆ ส่งผลให้คนมีความต้องการความสะดวกสบาย จึงทําให้เกิดธุรกิจบริการขึ้นมากมาย ซึ่ง
เราสามารถจําแนกประเภทธุรกิจบริการได้เป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
  4.4.1 การบริการที่มุ่งตัวบุคคลเป็นหลัก เป็นการบริการที่ลูกค้าต้องเข้าร่วมในกิจกรรม
การให้บริการน้ัน ๆ เช่นบริการเสริมความงาม บริการที่พักอาศัย การดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาล 
เป็นต้น 
  4.4.2 การบริการที่มุ่งสินค้าเป็นหลัก เป็นรูปแบบให้บริการที่ผู้ซื้อเป็นเจ้าของสินค้า 
ที่นําไปขอรับบริการจากผู้ขายบริการน้ันๆ เช่น บริการซักรีด บริการทําความสะอาด บริการขนส่ง
สินค้า เป็นต้น 
  4.4.3 การบริการท่ีมุ่งความคิดเป็นหลัก เป็นการบริการท่ีเก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการ
ตอบสนองความคิดของบุคคล เป็นการนําเสนอความคิด เช่น การบริการให้คําปรึกษา การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การแสดงศิลปบันเทิง เป็นต้น 
  4.4.4 การบริการที่มุ่งเน้นทรัพย์สินเป็นหลัก ซึ่งทรัพย์สินน้ันอาจจับต้องได้ หรือไม่ได้ 
เป็นบริการเก่ียวกับผลของการบริการเป็นรูปแบบข้อมูลข่าวสาร เช่น การรับฝากเงินของธนาคารการ
ประกันภัย การรับทําบัญชี การออกแบบโปรแกรม เป็นต้น   

 
รูปที่ 1-6 ธุรกิจบริการประเภทท่ีพักโรงแรม 
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ธุรกิจมนุษย์ทุกคนไม่สามารถ ผลิต สร้าง  หรือจัดทําสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของตนเองได้ทั้งหมด  จึงจําเป็นต้องอาศัยผู้อ่ืนจัดทําหรือบริการให้  เราเรียกว่า “องค์การทางธุรกิจ”  
ซึ่งอาจเป็นผู้ผลิต  ผู้จําหน่าย  หรือผู้ให้บริการก็ได้  เราจึงจําแนกรูปแบบขององค์การทางธุรกิจได้
ดังต่อไปน้ี 
 5.1  กิจการเจ้าของคนเดียว 
 5.2  ห้างหุ้นส่วน 
 5.3  บริษัท 
 5.4  รัฐวิสาหกิจ 
 5.5  สหกรณ์ 
 
 สามารถสรุปเป็นแผนผังแสดงรูปแบบองค์การธุรกิจ ดังรูปที่ 1-7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1-7  รูปแบบองค์การธุรกิจ    
 ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 

 
 

เป็นนิติบุคคล 
(จดทะเบียนจดัตั้งขั้นตามกฎหมาย) 

ไม่เป็นนิติบุคคล 

รูปแบบองค์การธุรกจิ 

บริษทัจาํกดั 
บริษทัมหาชน จาํกดั 

องคก์ารธุรกิจจดัตั้งหรือจดทะเบียน

ภายใตก้ฎหมายเฉพาะ 

หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน 
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

กิจการเจา้ของคนเดียว 

หา้งหุน้ส่วนสามญั 

5. รูปแบบองค์การธุรกจิ 
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 5.1 กิจการเจ้าของคนเดียว(Sole  Proprietorships) 
กิจการเจ้าของคนเดียวคือ เจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  ลงทุนและ

มีหน้าที่รับผิดชอบรายรับ  รายจ่าย  หน้ีสิน  และการดําเนินกิจการเพียงคนเดียว  โดยอาจมีบุคคล
ภายในครอบครั ว   หรื อลู กจ้ า งมา ช่วย ดํ า เ นินการภายใ ต้การบริหารหรื อการ จัดการ 
ของเจ้าของร้าน  เจ้าของกิจการจึงเป็นผู้รับผลกําไรแต่เพียงผู้เดียว ในทางตรงกันข้ามถ้ากิจการ
ประสบผลขาดทุนก็จะต้องรับภาระในผลขาดทุนน้ันแต่เพียงผู้เดียวเช่นกัน  กิจการเจ้าของคนเดียวจะ
เสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  การจัดต้ังธุรกิจเจ้าของคนเดียว สามารถ
จัดต้ังได้ง่าย  เพราะระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายไม่ซับซ้อนมาก  เพียงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องซึ่งทั่วไปต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ซับซ้อนมาก  เพียงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องซึ่งทั่วไปต้องจดทะเบียนพาณิชย์  และมีค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังกิจการโดยมีค่าธรรมเนียม  
50 บาท   
 กรณีที่เจ้าของกิจการตาย ล้มละลาย ถึงแม้ว่าจะมีทายาทดําเนินการต่อก็ตาม จะต้อง 
เลิกกิจการ  ตามกฎหมายถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่  โดยการเสียภาษีอากรแบบบุคคล
ธรรมดา 
 

 
 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ได้รับผลกําไรเพียงคนเดียว 
2.  เก็บความลับได้ดี  บางกิจการอาจมีสูตรการ
ผลิต  เคล็ดลับ  หรือกรรมวิธีการผลิตที่ต้องการ
ปกปิดมิให้บุคคลอ่ืนรู ้
3. การจัดต้ังและเลิกกิจการทําได้ง่ายเพราะหมาย
ควบคุมน้อยกว่าองค์กรธุรกิจรูปแบบอ่ืนมอิีสระ
ในการดําเนินงานและยืดหยุ่นได้มาก 
4. มีอิสระในการตัดสินใจ 
ข้อบังคับทางกฎหมายน้อย 
5. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารตํ่า 

1. รับภาระหน้ีสินและผลขาดทุนแต่เพียงผู้เดียว
2. การขยายกิจการค่อนข้างยากเพราะมีเงิน
ลงทุนจํากัด  การระดมทุนโดยการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินอาจาดความเช่ือถือเน่ืองจาก
กิจการมีเจ้าขอเพียงคนเดียวเม่ือเจ้าของกิจการ
ชรา  เสียชีวิต  หรือมีประสบการณ์น้อยมีโอกาส
เลิกกิจการได้ง่าย 
3. ขาดความน่าเช่ือถือของกิจการ 
4. ธุรกิจอาจจะไม่ยืนนานและไม่ต่อเน่ือง 
5. บุคลากรมีขอ้จํากัดด้านความเจริญก้าวหน้า 

 
 
 

ตารางท่ี 1-2 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี – ขอ้เสียของธุรกิจเจา้ของคนเดียว 
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5.2 ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 
ห้างหุ้นส่วน  คือ ธุรกิจที่มีบุคคลต้ังแต่  2  คนขึ้นไป  ตกลงทําสัญญาที่ร่วมลงทุนหรือ 

ประกอบกิจการค้าร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งปันเพ่ือแบ่งปันผลกําไรที่จะได้รับการดําเนิน
กิจการของห้างหุ้นส่วนน้ัน  ผู้ร่วมลงทุนเรียกว่า  “หุ้นส่วน” และเรียกหุ้นส่วนที่มีอํานาจจัดการว่า  
“หุ้นส่วนผู้จัดการ”  ดังรูปที่ 1-8 

 

 
รูปที่ 1-8 ธุรกิจรูปแบบห้างหุ้นส่วน 

 

5.2.1  ลักษณะของห้างหุ้นส่วน 
1) จํานวนของผู้ร่วมกิจการต้ังแต่  2  คนขึ้นไป 
2) ข้อตกลงหรือสัญญาจะทําด้วยวาจา  หรือมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 

ที่มีผลบังคับ 
3) การร่วมลงทุนผู้ร่วมลงทุนอาจลงทุนไม่เหมือนกัน  เช่น เงินสด  สินทรัพย์   

แรงงาน 
4) การแบ่งกําไร  โดยทั่วไปแล้วการแบ่งกําไรถือตามข้อตกลงหรือสัญญา 

ที่ได้ทําไว้ หากไมไ่ด้ตกลงกันไว้ก็ให้แบ่งตามส่วนทุนที่นํามาลงทุน 
       5.2.2  ประเภทของห้างหุ้นส่วน   ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์  จําแนก 

ห้างหุ้นส่วนออกเป็น 2  ประเภท  คือ 
1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ีจัดต้ัง 

ได้ง่ายเพียงแต่มีผู้ดําเนินการต้ัง 2 คนขึ้นไป  ตกลงกันจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
ในการลงทุนร่วมกัน  ดําเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น จากกิจการ
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น้ันๆ  ผู้ เป็นหุ้นส่วนจะมี ก่ีคนก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน และหุ้นส่วนทั้งหมดจะต้องมี 
สัญชาติไทย 

ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นห้างหุ้นส่วนที่ผู้ที่ เ ป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในหน้ีสิน 
ทั้ งปวงร่วมกันโดยไม่จํา กัดจํานวน  ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ีจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับ 
นายทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้  เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับไว้  แต่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไว้
กับนายทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจึงแบ่งออกเป็น 2  ประเภท  คือ 

(1)  ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะไม่มีสภาพ 
ความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หมายถึง ตัวผู้เป็นหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนจะไม่แยกออกจากกัน  
ดังน้ันเมื่อเกิดคดีความฟ้องร้องกัน  จะฟ้องร้องใครก็ได้ 
 
 
 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. การจัดต้ังทําได้ง่ายกว่าห้างหุ้นส่วน
รูปแบบอ่ืน 
2. ธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามารถจัดหาเงินทุน
ได้มากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว 

1. หุ้นส่วนทุกคนมีอํานาจในการบริหารงานหรือ
จัดการเท่าเทียมกัน 
2.  มีความมั่นคงทางการเงินมากกว่ากิจการ
เจ้าของคนเดียว 

 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
3. ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเข้าบริหารงานด้าน
ที่เขามีความถนัด ทําให้แบ่งเบาภาระหน้าที่ 
กันได้ 
4. การเลิกห้างหุ้นส่วนทําได้ง่าย 
5. มีข้อบังคับทางกฎหมายน้อย 
6. หุ้นส่วนทุกคนมีอํานาจในการบริหารหรือการ
จัดการเท่าเทียมกัน 
 

3. มีความน่าเช่ือถือกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว
และห้างหุ้นส่วนสามัญ 
4. หุ้นส่วนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ
แตกต่างกันจึงเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
มากกว่าเจ้าของคนเดียว 
5. เสียภาษีแบบนิติบุคคล หากปีใดการเนินงาน 
มีผลขาดทุนก็ไม่ต้องชําระภาษี 

 

(2)  ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือที่เรียกว่า 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผลของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้น จะทําให้หุ้นส่วนเป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากหุ้นส่วน  หากเกิดคดีความฟ้องร้องกัน สามารถฟ้องร้อง 
ห้างหุ้นส่วนได้  หากห้างหุ้นส่วนมีสินทรัพย์ไม่พอชําระหน้ี จึงจะทําการฟ้องร้องจากหุ้นส่วนต่อไป 

ตารางท่ี 1-3 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี – ขอ้เสียของธุรกิจหา้งหุน้ส่วนสามญั 
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(3)  
 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1.  หุ้นส่วนทุกคนมีอํานาจในการบริหารงานหรือ
จัดการเท่าเทียมกัน 
2. มีความมั่นคงทางการเงินมากกว่ากิจการ
เจ้าของคนเดียว 
3. มีความน่าเช่ือถือกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว
และห้างหุ้นส่วนสามัญ 
4. หุ้นส่วนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ 
แตกต่างกันจึงเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
มากกว่าเจ้าของคนเดียว 
5. เสียภาษีแบบนิติบุคคล หากปีใดการเนินงาน 
มีผลขาดทุนก็ไม่ต้องชําระภาษี 

1. หุ้นส่วนทุกคนมีอํานาจในการบริหารงานหรือ
จัดการเท่าเทียมกัน 
2.  มีความมั่นคงทางการเงินมากกว่ากิจการ 
เจ้าของคนเดียว 
3.  มีความน่าเช่ือถือกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว
และห้างหุ้นส่วนสามัญ 
4.  หุ้นส่วนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ
แตกต่างกันจึงเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
มากกว่าเจ้าของคนเดียว 
5.  เสียภาษีแบบนิติบุคคล หากปีใดการเนินงาน 
มีผลขาดทุนก็ไม่ต้องชําระภาษี 

 
 
 

2) ห้างหุ้นส่วนจํากัด  (Limited Partnership) การจัดต้ังเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด  
ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทําให้ต้องเสียภาษีเงินได้แบบนิติบุคคล การกระทําทางนิติกรรมใดต้อง
ทํานามของห้างหุ้นส่วน ตามประมวลรัษฎากรให้ใช้คํานําหน้าว่า “ห้างหุ้นส่วนจํากัด” แบ่งผู้ถือ
หุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 

(1)  หุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบ  ต้องรับผิดชอบในทรัพย์สิน
และหน้ีสินของห้าง หุ้นส่วน  โดยไม่จํ า กัดจํ านวน  มีสิท ธ์ิ เข้ าจัดการหรือบริหารงานของ 
ห้างหุ้นส่วนได้  อาจลงทุนด้วยเงินสด  ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้   

(2)  หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ  คือเป็นหุ้นส่วนที่จํากัด 
ความรับผิดชอบในหน้ีสินของธุรกิจไม่ เ กินจํานวนเงินหรือสินทรัพย์ที่ตนตกลงนํามาลงทุน 
เฉพาะส่วนที่ยังชําระไม่ครบเท่าน้ัน หุ้นส่วนประเภทนี้จะต้องลงทุนด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์เท่าน้ัน   
และไม่มีสิทธ์ิเข้ามาจัดการงานของห้างหุ้นส่วน  แต่มีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1-4 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี – ขอ้เสียของธุรกิจหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
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ข้อดี ข้อเสีย 
1. มีความมั่นคงทางการเงินมากกว่ากิจการ
เจ้าของคนเดียว 
2. มีความน่าเช่ือถือกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว 
และห้างหุ้นส่วนลักษณะอ่ืน  การระดมทุนหรือ
เพ่ิมทุนจึงทําได้ง่าย 
3. เลือกหุ้นส่วนที่มีความรู้ความสามารถ 
เข้ามาบริหารงานหรือจัดการได้ 
 

1. การจัดต้ังห้างหุ้นส่วนยุ่งยากว่ากิจการเจ้าของ
คนเดียวและห้างหุ้นส่วนลักษณะอ่ืน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบางประการจะต้องแจ้งกับสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด  หรือกรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า 
2. อิสระในการดําเนินกิจการน้อยกว่ากิจการ 
เจ้าของคนเดียว 
3.  หุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบต้อง
รับผิดชอบภาระหน้ีสินไม่จํากัดจํานวน 
4.  เมื่อหุ้นส่วนคนใดเสียชีวิต  ลาออก  หรือ
ล้มละลาย  เป็นเหตุเลิกประกอบกิจการ 
ห้างหุ้นส่วนจะต้องแจ้งเลิกกิจการและชําระบัญชี
ให้เรียบร้อยด้วย 
 

 
 

 
 
 

ห้างหุน้ส่วนสามัญ ห้างหุน้ส่วนจํากัด 

1. จะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ 
2. ถ้าจดทะเบียนจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่มี
สภาพเป็นนิติบุคคล และไมจ่ดทะเบียนมีสภาพ
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 
3. เสียภาษีเหมือนกับบุคคลธรรมดา 
ถ้าไม่จดทะเบียน ถ้าจดทะเบียนเสียภาษีนิติบุคคล 
4. ชอบหน้ีสินโดยไม่จํากัด 
5. มีหุ้นส่วนประเภทเดียวคือไม่จํากัดความ
รับผิดชอบเท่าน้ัน 
6. หุ้นส่วนทุกคนเข้ามาจัดการงานของห้างได้ 

1. ต้องจดทะเบียน
2. มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
3. เสียภาษีนิติบุคคล 
4. รับผิดชอบหน้ีจํากัด 
5. หุ้นส่วนม ี2 ประเภท คือ จํากัดความ
รับผิดชอบและไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
6. หุ้นส่วนที่ไมจ่ํากัดความรับผิดชอบเท่าน้ัน 
จะได้เข้ามาจัดการงานของห้างได้ 
 

ตารางท่ี 1-6  แสดงการเปรียบเทียบหา้งหุน้ส่วนสามญัและหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ตารางท่ี 1-5 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี – ขอ้เสียของธุรกิจหา้งหุน้ส่วน
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5.3  บริษัท  (Company  Corporation) 
เป็นธุรกิจประเภทท่ีต้ังขึ้นโดยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน   ของกลุ่มบุคคลไม่ตํ่ากว่า  

3  คน  เพ่ือทํากิจการร่วมกัน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะหากําไรเพ่ือมาแบ่งกัน  ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจํากัด
เพียงไม่เกินจํานวนเงินที่ตนยังส่งชํ้าไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ  การจัดต้ังบริษัทจํากัดจะต้องเป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจํากัดเท่า น้ัน   บริษัทจํากัดแบ่งเป็น 
2 ประเภท ดังน้ี   

5.3.1 บริษัทจํากัด  (Limited Corporation) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บัญญัติว่า  อันว่าบริษัท จํากัดน้ันคือบริษัทประเภทซ่ึงจัดต้ังด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่า 
เท่า ๆ กัน  โดยมีผู้ถือหุ้นไม่ถึงหน่ึงร้อยคนรวมทั้งนิติบุคคล  ผู้ถือหุ้นดังกล่าวความรับผิดจํากัดเพียง 
ไม่เกินจํานวนที่ตนยังส่งไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
  ลักษณะสําคัญของบริษัทจํากัด  

1)  ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 คน 
2)  หุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน ไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 5 บาท 
3) มีคําว่า บริษัท นําหน้าช่ือ  และต่อท้ายด้วยคําว่า จํากัด เสมอ 
4) การดําเนินงานของบริษัทเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้นไม่อํานาจ

เข้ามาจัดการ 
5) ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนดนโยบายของบริษัท  แต่งต้ังหรือ 

ถอดถอนกรรมการและผู้สอบบัญชี  และกําหนดเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทจะออก ใบหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นยึดถือไว้  และหุ้นดังกล่าวโอนกันได้โดยไม่ต้องบอก

กล่าวให้ผู้ถือหุ้นอ่ืน ๆ ทราบก่อน  
                   5.3.2 บริษัทมหาชน จํากัด  (Public Company) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จํากัด  บัญญัติว่า “บริษัทมหาชน จํากัด คือ บริษัทประเภทซึ่งด้วยความประสงค์เสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน  โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจํากัดไม่เกินมูลค่า”  ดังรูปที่ 1-9 

 ลักษณะสําคัญของบริษัทมหาชน จํากัด  
1) ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 คนขึ้นไป จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ก็ได้ 
2) หุ้นหน่ึงมีมูลค่าต้ังแต่ 1 บาทข้ึนไป 
3) ต้องเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปอย่างน้อย ร้อยละ 50  ของหุ้นทั้งหมด   

ทําให้สามารถระดมเงินทุนได้มาก 



หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 

 

22 

4) ช่ือบริษัทต้องมีคําว่า บริษัท นําหน้า  และมีคําว่า จํากัด(มหาชน) ต่อท้าย
ชนิดของหุ้นบริษัทอาจแบ่งหุ้นออกเป็นหลายประเภท  แต่ละประเภทมีสิทธิและมูลค่าต่างกัน ปกติจะ
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หุ้นทุน  และหุ้นกู้ 

4.1) หุ้นทุน  (Stock)  คือทุนของบริษัทที่แบ่งออกเป็นหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 
ผู้ถือหุ้นทุนแสดงว่าเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นทุนจะได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกําไร  หุ้นทุนแบ่งออกเป็น
หลายประ เภท   ที่ สํ าคัญ  ไ ด้แ ก่  หุ้ นทุนสามัญ  และ หุ้นทุน บุ ริ มสิ ท ธิ   โดยปก ติหุ้ นทุ น 
จะมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทอาจแบ่งหุ้นทุนออกเป็นหลายประเภท แต่ละประเภทมี
สิทธิและมูลค่าแตกต่างกันดังน้ี 

(1)  หุ้นทุนสามัญ เป็นหุ้นทุนที่ขายให้แก่ผู้สนใจขณะเร่ิมก่อต้ังบริษัทผู้
ถือหุ้นประเภทน้ีมีส่วนได้ส่วนเสียในกําไรและทรัพย์สินของบริษัทไม่แน่นอน  แต่มีสิทธิในการออก
เสียงในการดําเนินงานของบริษัท ในปีใดบริษัทมีกําไรมากอาจได้รับส่วนแบ่งมากกว่าหุ้นประเภทอ่ืน 

(2)  หุ้นทุนบุริมสิทธิ  เป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท  เช่น ได้รับเงินปันผลกําไรก่อนหุ้นสามัญ  ได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินคือในกรณีบริษัทเลิกกิจการ
ก่อนหุ้นประเภทอ่ืน เป็นต้น 

(3)  หุ้นทุนซึ่งมีสิทธิรองลงมา  คือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลภายหลังจาก
จ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นชนิดอ่ืน ๆ แล้ว  โดยมากเป็นหุ้นที่ออกให้ผู้เริ่มก่อการหรือผู้ที่ขายกิจการ 
ให้บริษัทที่ต้ังขึ้นใหม่  ในกรณีที่กําไรเหลือหุ้นชนิดน้ีจึงจะได้รับเงินปันผล 

(4)  หุ้นให้เปล่า เป็นหุ้นที่บริษัทจ่ายให้แทนเงินปันผล  เพราะบริษัทอาจ
ไม่มีเงินสดเพียงพอโดยถือว่าชําระมูลค่าหุ้นเต็มแล้ว  หรือบริษัทออกหุ้นให้เปล่าแถมให้แก่ผู้ซื้อหุ้น
บุริมสิทธิหรือพันธบัตรเป็นการดึงดูดผู้ซื้อหุ้น  ทําให้ขายได้ง่ายและรวดเร็ว 

(5)  หุ้นทุนร่วมเป็นเจ้าของ  เป็นหุ้นที่ออกให้แก่คนงานของบริษัท  
เพ่ือให้ความงานมีส่วนร่วมในกิจการ  หุ้นชนิดน้ีไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  แต่มี
สิทธิได้รับเงินปันผล และค่าของหุ้นประเภทน้ีมักกําหนดไว้ตายตัว 

4.2) หุ้นกู้  (Bond)  คือหุ้นที่บริษัทขายให้แก่ประชาชนโดยสัญญาจะจ่าย
ดอกเบ้ียให้ตามอัตราที่กําหนดในแต่ละปีและจ่ายต้นทุนคือให้เมื่อครบกําหนดเวลา ผู้ถือหุ้นกู้ 
แสดงว่าเป็นเจ้าหน้ีของบริษัท  หุ้นกู้จะไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เป็นประกันนอกจากช่ือเสียงของบริษัท  
และหุ้นกู้โดยทั่วไปไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการออกหุ้นกู้จะทําในกรณีที่บริษัท
ต้องการขยายกิจการ  หรือต้องการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม  บริษัทมหาชนจํากัดเท่าน้ันที่ออก
หุ้นกู้ได้ 
 
 
 



หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 

 

23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-9  ธุรกิจรูปแบบบริษัทมหาชนจํากัด 
 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. การจํากัดความรับผิดชอบต่อหน้ีทําให้
มีผู้ลงทุนกล้ารับมาเป็นผู้หุ้นมากขึ้น 
2.มีความต่อเน่ืองไม่ว่าผู้ถือหุ้นหรือกรรมการคน
ใดขาดคุณสมบัติ บริษัทก็ดํารงอยู่ได้ 

1. จัดต้ัง และเลิกกิจการได้ยาก 
2. ผู้ประกอบการต้องแบ่งเวลาบริหารงาน 
มาดําเนินการตามที่กฎหมาย  กําหนดและ
ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารอีกด้วย 

 

ข้อดี ข้อเสีย 
3. มีเงินทุนมากเพียงพอในการขยายธุรกิจ
4. มีประสิทธิภาพในการบริหารสูง 
5. สามารถระดมทุนได้มาก  เพ่ิมทุนโดยการ
ออกหุ้นและนํามาขายเพ่ิม 
6. มีความมั่นคงกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว 
และห้างหุ้นส่วน 
7. สามารถเปลี่ยนเจ้าของได้ง่ายโดยการ 
เข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

 

3. เน่ืองจากมีจํานวนบุคคลและผลประโยชน์ 
เก่ียวข้องมาก  อาจทําให้เกิดการขัดแย้งมากขึ้น 
4. ความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการบริหาร 
อาจมีอย่างจํากัดลง 
5. มีขั้นตอนในการจัดต้ังยุ่งยาก  มีกฎเกณฑ์บังคับ 
มาก 
6. มีอิสระในการดําเนินกิจการน้อยกว่า 
7. องค์การธุรกิจรูปแบบอ่ืน  เมื่อต้องการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทจะต้องหารือในที่ประชุม  
และการเปลี่ยนแปลงบางครั้งต้องแจ้งกับสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย 

ตารางท่ี 1-7 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี – ขอ้เสียของธุรกิจบริษทั 
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รายละเอียด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด
1. ผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป อย่างน้อย 15 คนขึ้นไป
2. หนังสือช้ีชวน ห้ามออกหนังสือช้ีชวนแจกจ่ายให้กับ

ประชาชน 
ออกหนังสือช้ีชวนแจกจ่ายกับ
ประชาชนได้ 

3. มูลค่าหุ้น (par value) ไม่ตํ่ากว่า 5 บาท ต้ังแต่ 1 บาทข้ึนไป 
4. เสนอขายหุน้ต่อประชาชน
ทั่วไป 

ห้ามเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป เสนอขายหุ้นต่อประชาชนอย่างน้อย
ร้อยละ 50 

5. คําต่อท้ายช่ือบริษัท จํากัด จํากัด(มหาชน) 
6. ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ไม่ต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

7. การเรียกชําระค่าหุ้นครั้งแรก ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ชําระทั้งหมด(ผ่านธนาคาร)
8. ใบหุ้น ไม่ระบุช่ือผู้ถือก็ได้ ต้องระบุช่ือผู้ถือ 
9. การออกหุ้นกู้ ออกหุ้นกู้ไม่ได้ ออกหุ้นกู้ได้ 
10. กรรมการบริษัท หน่ึงหรือหลายคนก็ได้ ไม่น้อยกว่า 5 คน 
11. การเสนอขายหุ้น ตํ่ากว่าที่จดทะเบียนก็ได้ ตํ่ากว่าที่จดทะเบียนก็ได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1-8  แสดงการเปรียบเทียบบริษทัจาํกดักบับริษทัมหาชนจาํกดั 
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รายละเอียด เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด
1.  เงินลงทุน มีเงินทุนจํากัด ระดมทุนได้มากขึ้น ระดมทุนได้ง่ายและมาก
2.  การบริหารงาน มีอํานาจเต็มที่ ต้องปรึกษากับหุ้นส่วน บริหารโดยคณะกรรมการ

บริษัท 
3.  ความรับผดิใน
หน้ีสิน 

เต็มจํานวน เต็มจํานวน/จํากัดจํานวน เฉพาะมูลค่าหุน้ที่ยังชําระไม่
ครบ 

4.  ผลกําไรขาดทุน ไม่ต้องแบ่งใคร เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน จ่ายเป็นเงินปันผลตาม
จํานวนหุ้นที่ถือ 

5.  ภาษีเงินได้ ตามอัตราก้าวหน้าสูงถึง 
37%  (ต้ังแต่ปี 2556 
ลดลงเหลือ 35%) 

ตามอัตราก้าวหน้าสูงถึง 37%
(ต้ังแต่ปี 2556 ลดลงเหลือ 35%) 
ถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะเสีย  
15%-30% กรณีขาดทุน 
ไม่ต้องเสียภาษี 

อัตราร้อยละ 30 ของกําไร
สุทธิ(SME เสียภาษีตาม
อัตราก้าวหน้า 15%-30%)
ในกรณีขาดทนุไม่ต้องเสีย
ภาษี 

6.  ความน่าเช่ือถือ น้อย ปานกลาง มาก
 

ที่มา : http://bunchee.bus.ubu.ac.th 
 

 5.4 รัฐวิสาหกิจ  (Public Enterprise)  หมายถึง องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานของ
ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของรวมท้ังบริษัทจํากัด และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
มีหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50 แต่ไม่รวมถึงองค์การหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพ่ือสงเคราะห์หรือ
ส่งเสริมกิจการใด ๆ ที่มิใช่ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจจะแยกส่วนการบริหารงานจากส่วนราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจจะแยกส่วนของการบริหารงานออกจากส่วนราชการ จึงไม่ใช่ข้าราชการแต่ระเบียบ 
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ใช้หลักเดียวกัน ดังรูปที่ 1-10 

ตารางท่ี 1-9 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี - ขอ้เสียของการเลือกรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจ 
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รูปที่ 1-10 ธุรกิจรูปแบบรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค 

 

  5.4.1 เหตุผลที่มีการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ จัดต้ังขึ้นเพ่ือ 
   1) ประโยชน์ของสังคม เช่น การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น 
   2) ควบคุมสินค้าบางชนิด เช่น องค์การสุรา โรงงานยาสูบ เป็นต้น 
   3) ป้องกันผูกขาด เช่นระบบการขนส่งสาธารณะ การสื่อสารมวลชน 
   4) กิจการที่ใช้เงินลงทุนสูงและภาคเอกชนไม่อยู่ในฐานะท่ีจะลงทุนได้ เช่น 
สาธารณูปโภคต่างๆ  
   5) ความมั่นคงของประเทศ ได้แก่ กิจกรรมที่เก่ียวกับเช้ือเพลง ยารักษาโรค 
 เป็นต้น 
   6) หารายได้เข้ารัฐและรักษาระดับราคาสินค้า เช่น สํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล โรงงานนํ้าตาล โรงงานกระดาษ เป็นต้น 
   7) โฆษณาและเชิดชูเกียรติของประเทศ เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
องค์การดุริยางค์นาฏศิลป์ 
  5.4.2 การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ ทําได้หลายลักษณะ คือ 
   1) จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น ดังรูปที่ 1-11 
   2) จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา มีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐบาล เช่น องค์การ 
สวนยาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
   3) จัดต้ังขึ้นโดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ บริษัทจํากัด 
ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของทั้งสิ้น หรือรัฐบาลถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 
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   4) จัดต้ังตามมติของคณะรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวง 
การคลัง เช่น โรงงานยาสูบ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภาพตัวอย่างธุรกิจแบบรัฐวิสาหกิจ 
ที่จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐบาล  

 
 

รูปที่ 1-11 ธุรกิจรูปแบบรัฐวิสาหกิจการรถไฟ 

  5.4.3 รัฐวิสาหกิจ แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท 
   1) รัฐวิสาหกิจประเภทผูกขาด ได้แก่โรงงานยาสูบ โรงงานไพ่ องค์การสุรา  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้เข้ารัฐ ให้จัดสรรผลกําไรส่งเป็นรายได้ให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของผล
กําไรสุทธิประจําปี 
   2) รัฐวิสาหกิจประเภทกึ่งผูกขาด ได้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การ
เช้ือเพลิง ให้จัดสรรผลกําไรเป็นรายได้ให้รัฐไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี 
   3)  รัฐ วิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค  กิจการเหล่า น้ี ไม่มีจุดประสงค์ 
จะดําเนินการมุ่งหวังผลกําไร รัฐได้กําหนดให้กิจการประเภทน้ี จัดสรรผลกําไรให้รัฐไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 35 ของกําไรสุทธิประจําปี 
   4) รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรม เช่น องค์การฟอกหนัง องค์การแก้ว 
องค์การทอผ้า ซึ่งรัฐเห็นว่าในปัจจุบันน้ีมีความสําคัญน้อยมาก กําหนดให้จัดสรรผลกําไรให้รัฐ 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําปี 
   5) รัฐวิสาหกิจประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การ 
สวนยาง องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ซึ่งกิจการที่ให้บริการแก่ประชาชน รัฐบาลให้จัดสรรรายได้ให้
รัฐ   ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 35 แต่บางแห่งไม่มีรายได้ให้รัฐเลย 
   6) ประเภทบริษัทจํากัด ซึ่งเสียภาษีเงินได้จากผลกําไรสุทธิ แล้วให้พิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้รัฐในอัตราที่กําหนดตามสมควร 
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5.5  สหกรณ์  (Cooperative) 
ประวัติของสหกรณ์ 
จากการปฏิวัติ อุตสาหกรรมในยุโรประหว่างศตวรรษที่ 18-19 มีการเปล่ียนแปลง 

ขนานใหญ่ทั้งทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ  มีการนําเอาเครื่องจักรกลมาใช้แทนแรงงานมนุษย์มาก
ขึ้น  ทําให้กรรมการหรือคนงานที่เคยมีงานทําต้องเดือดร้อนและถูกบีบคั้นจากภาวะเศรษฐกิจ 
เกิดการว่างงาน  จึงต้องด้ินรนช่วยเหลือตนเอง  และร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือระหว่างกันมากขึ้น   
จึงเกิดเป็นแนวคิดระบบสหกรณ์ขึ้นมา โดยนายโรเบิร์ต โอเวน (Robert  Owen)  ชาวอังกฤษ ได้ช่ือ
ว่าเป็นบุคคลแรกที่ทําให้คนทั่วไปรู้จักคําว่า “สหกรณ์”  และได้รับการยอมรับกันว่าเป็น “บิดาแห่ง
การสหกรณ์” 

สหกรณ์แห่งแรกที่เป็นต้นแบบสหกรณ์ของโลก  และประสบความสําเร็จ  คือ ร้านสหกรณ์ 
แห่งเมืองรอชเดล  ของประเทศอังกฤษ ต้ังขึ้นเมือ  พ.ศ.2387  โดยกรรมกรทอผ้า  จํานวน  28  คน  
ซึ่งมีรายได้น้อยและประสบปัญหาในการซื้อหาเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ประกอบกับการได้รับเอาแนวคิด
ของ   โร เบิ ร์ ต   โอ เวน   ในการรวมตัว กันใน รูปของสหกรณ์ ไ ด้ รวมตัว กันจัด ต้ั งร้ านค้ า 
เครื่องอุปโภคบริโภคขึ้น  โดยรวมรวมเงินทุนจัดซื้อสิ่งของที่จําเป็นในการครองชีพ  แล้วนําสินค้า
ดังกล่าวมาขายให้แก่สมาชิก  และให้สมาชิกเสียสละเวลาของแต่ละคนมาช่วยดําเนินงานในร้านค้า 

เมื่อประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากข้ึน  ทําให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป  จากการทําเกษตรและมีระบบเศรษฐกิจเพียงเพ่ือเลี้ยงตนเอง  มาสู่การทํา
เพ่ือเป็นการค้ามากขึ้น  เกษตรกรในชนบทที่ต้องการเพ่ิมการผลิตและต้องการรายได้มากขึ้น   
แต่ไม่มีเงินทุนจึงต้องกู้ยืมเงินทุนจากบุคคลอ่ืนหรือจากนายทุน  ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง   
แต่การเกษตรกรรมขึ้นอยู่สภาพดินฟ้าอากาศและยังมีผลผลิตที่ไม่แน่นอน  ปีใดผลิตได้น้อยก็ไม่มีเงิน
ใช้หน้ีคืน  อีกทั้งถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนอยู่ตลอดเวลา  ทําให้ต้องเป็นหน้ีเป็นสินพอก
พูนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  จากที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินทํากินก็ต้องขายใช้หน้ี  จนในที่สุดต้องกลายเป็น 
ผู้เช่าหรือต้องเร่ร่อนไม่มีที่ดินทํากิน 

ในปลายรัชสมัยของรัชการที่  5 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ทางราชการจึงได้มีแนวความคิดที่
จะช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่เกษตรกร ได้กําหนดไว้ 2 วิธี 

1. การจัดต้ังธนาคารเกษตรเพื่อให้เงินกู้แก่ชาวนา  โดยเซอร์เบอร์นาร์ด  ฮันเตอร์ หัวหน้า
ธนาคารแห่งมัดราช  ประเทศอินเดีย  ซึ่งได้รับเชิญจากกระทรวงพระการคลังมหาสมบัติในสมัยน้ัน  
ได้เสนอให้จัดต้ัง “ธนาคารให้กู้ยืมแห่งชาติ”  เพ่ือให้ราษฎรกู้ยืมเงินทุน โดยใช้ที่ดินและหลักทรัพย์ใน
การค้ําประกัน  ส่วนการควบคุมเงินกู้และการเรียกเก็บเงินกู้ ให้จัดต้ังเป็นสมาคมที่เรียกว่า 
“โคออเปอเรทีฟ  โซไซตี้” ซึ่งคําน้ีกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทย  
ได้ทรงบัญญัติเป็นภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ์” แต่เน่ืองจากเกิดความขัดข้องในเร่ืองเงินทุน  
และหลักประกัน  ความคิดน้ีจึงถูกระงับไป  และได้นําวิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุนมาใช้ 
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2. วิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุน  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ได้ทรงเลือกเอาแบบอย่างของ
สหกรณ์เครดิต  แบบไรฟ์ไฟเซน  ของเยอรมัน  มาใช้เพราะทรงเห็นว่าเหมาะสมกับประเทศไทย  
เน่ืองจากเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก  สะดวกในการควบคุม  โดยได้ทรงทดลองจัดต้ังเป็นสหกรณ์ขึ้นเมื่อ
วันที่  26 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2456  เรียกว่า  “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้”  โดยมีพระองค์ 
เป็นนายทะเบียนสหกรณ์เป็นพระองค์แรก  (เยาวรัตน์ พลเหมือนและคณะ.2547: 40-41)   

สหกรณ์เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการคล้ายคลึงกัน  ร่วมกันจัดต้ังจากผู้ที่บรรลุนิติ
ภาวะแล้วต้ังแต่  10 คนขึ้นไป  โดยจดทะเบียนต่อสํานักงานสหกรณ์ท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่วนรวมเป็นช่วยเหลือสมาชิกโดยมิได้มุ่งหากําไรเพ่ือแบ่งปันกัน  สหกรณ์จะระดมทุนโดย 
การจําหน่ายหุ้นให้แก่สมาชิก  การซื้อขายหุ้นสหกรณ์จะเป็นสหกรณ์จะเป็นหุ้นลักษณะเปิด  สมาชิก 
1 คนจะซื้อหุ้นสหกรณ์ก่ีหุ้นก็ได้ แต่มีสิทธิในการออกเสียงได้เพียง 1  เสียงเท่าน้ัน สมาชิกจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ซื้อเรียกว่า  “เงินปันผล”  จึงจําแนกสหกรณ์ออกเป็น 
6  ประเภท  ได้แก่  

5.5.1 สหกรณ์การเกษตร  จัดต้ังขึ้นจากกลุ่มเกษตรกรหรือผู้มีอาชีพเก่ียวกับ 
การเกษตร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก  อาจรับฝากเงินและให้สินเช่ือการเกษตร  
ส่งเสริมความรู้ให้สมาชิก  จําหน่ายผลิตผลการเกษตรของสมาชิก  เป็นต้น 

5.5.2  สหกรณ์ประมง จัดต้ังขึ้นจากกลุ่มประมงหรือผู้ที่มีอาชีพเก่ียวกับการประมง  
โดยการให้สินเช่ือจัดหาทุนให้แก่สมาชิก  อาจรับฝากเงินและให้สินเช่ือการเกษตร  ส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับการประมงให้แก่สมาชิก  เป็นต้น 

5.5.3  สหกรณ์นิคม  จัดต้ังขึ้นเพ่ือจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ประชาชนจากพ้ืนดิน  
ที่รกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล 
  5.5.4  สหกรณ์ร้านค้า จัดต้ังขึ้นจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความต้องการร่วมกันจําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป  และจัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการที่สมาชิก
ต้องการตลอดจนส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการค้าให้สมาชิกด้วย 

5.4.5  สหกรณ์บริการ  จัดต้ังขึ้นจากกลุ่มผู้ให้บริการต่าง ๆ หรือผู้ที่ต้องการได้รับ
บริการ  เช่น  สหกรณ์เดินรถ  เป็นต้น 

5.5.6  สหกรณ์ออมทรัพย์  จัดต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน เช่น ส่งเสริม 
 การออกโดยให้สมาชิกซื้อหุ้นรายเดือนเพื่อออมเงินสะสม  บริการรับฝากเงินจากสมาชิก  ให้สมาชิก
กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบ้ียตํ่า  เป็นต้น  ดังรูปที่ 1-12  
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รูปที่ 1-12 ธุรกิจรูปแบบสหกรณ์ 

 
 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. สมาชิกจะได้ซื้อสินค้าราคาถูก และจําหน่าย
สินค้าของสมาชิกโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
2. สมาชิกได้รับความรู้และได้รับการสนับสนุนใน
การประกอบอาชีพ 
3.  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้  
ตลอดจนเงินปันผลทีส่มาชิกได้รับก็ไม่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้เช่นกัน 
4. ระดมทุนง่าย  โดยการเปิดให้ผู้สนใจสมคัรเป็น
สมาชิก   และนําเงินมาซื้อหุ้นเพ่ือลงทุน 
 

1. การระดมทุนทําได้ยาก  แม้จะระดมทุนจาก
การขายหุ้นให้แก่สมาชิกแต่สมาชิกส่วนใหญ ่
มักมีเงินทุนจํากัด 
2. ระบบการจัดการและการบริหารงานไม่ดีพอ  
ไม่รัดกุม  ทําให้มีการโกงได้ง่าย 
3. เลิกกิจการได้ง่ายถ้าสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ
อย่างจริงจัง 
4. ผลตอบแทนตํ่าเน่ืองจากเป็นกิจการที่ไมไ่ด้มุ่ง
แสวงหาผลกําไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตารางท่ี 1-10 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี – ขอ้เสียของธุรกิจสหกรณ์ 
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6. หน้าท่ีของธุรกิจ 

 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมนุษย์มีความต้องการสินค้า และบริการรวมถึงสิ่งอํานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ จึงเกิดองค์กรธุรกิจที่ทําหน้าที่จําหน่ายสินค้าและบริการขึ้น เพ่ือตอบสนองหน้าที่
ความต้องการของมนุษย์ซึ่ ง เ ป็นผู้ อุปโภคบริ โภคในการเลือกสรรสินค้าหรือบริการที่ตน 
พึงพอใจมากที่สุด ในขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจก็มุ่งหวังผลกําไรที่จะได้รับภายใต้การแข่งขันซึ่งกันและ
กันเพ่ือส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากที่สุด องค์การธุรกิจเหล่าน้ีจึงมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ี 

6.1 ทําหน้าที่ผลิต  การผลิตเป็นกระบวนการนําเอาวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
มาแปรสภาพเพ่ือสร้างมูลค่าหรืออรรถประโยชน์ที่สูงขึ้น  ผู้ผลิตจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเองถนัดและมี
ความชํานาญ  ทําให้สินคามีมาตรฐานและได้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุดปัจจัย
การผลิต  สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

6.1.1 ที่ดิน  (Land)   หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นบนที่ดินเป็นแหล่งที่ต้ังของกิจการ เช่น 
สํานักงาน  สถานที่เก็บสินค้า  แร่ธาตุ  นํ้ามัน ป่าไม้ เป็นต้น 

6.1.2  ทุน  (Capital)  หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการดําเนินกิจการและ 
เป็นส่วนสร้างผลผลิตเช่น  เครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ์สํานักงาน โรงงาน หรือสิ่งอ่ืนที่ก่อให้เกิด
ผลผลิต เป็นต้น 

6.1.3  แรงงาน  (Labor)  หมายถึง  การใช้กําลังแรงกาย  สมอง ภูมิปัญญามนุษย์  
เป็นส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการผลิตและจําหน่าย 

6.1.4  ผู้ประกอบการ  (Entrepreneur)   หมายถึง  กระบวนการนําเอาปัจจัยการ
ผลิต ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน  มาแปรสภาพให้เป็นสินค้าหรือบริการโดยอาศัยบุคคลเป็นผู้วางแผน 
ตัดสินใจ  ควบคุมให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

 
  
 
 

 
 
 

รูปที่ 1-13 แสดงการนําปัจจัยการผลิตมาผา่นกระบวนการผลิตเป็นสินคา้หรือบริการ 
 

ปัจจัยการผลติ 
- ท่ีดิน 
- ทุน 
- แรงงาน 
- ผูป้ระกอบการ 

 

กระบวนการผลติ 
นาํปัจจยัการผลิต 
มาแปรสภาพ 

 

 

ผลผลติ 
- สินคา้ 
- บริการ 
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7. บทบาทขององค์การธุรกจิ 

6.2  ทําหน้าที่เพื่อจัดจําหน่าย  การจัดจําหน่ายคือ การขายสินค้าหรือบริการ เป็นการนํา
ผลผลิตที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง หรือผ่านคนกลางในการจัดจําหน่าย  
ซึ่งเรียกว่าผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง 

6.3  ทําหน้าที่เพื่อกระจายรายได้  เมื่อมีการผลิต และการจัดจําหน่ายสินค้าและบริการแล้ว
ทําให้เกิดการจ้างงานข้ึน ทําให้ประชาชนมีโอกาสทํางานมีรายได้ ส่งผลให้รายได้ประชาชาติ 
มากขึ้น ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น  รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้ 
มากขึ้น  ทําให้ประเทศมีรายได้เพ่ิมขึ้น และนําเงินน้ันมาพัฒนาประเทศต่อไป 
 

 
 
 ในการ ดํา เ นิน ธุร กิจจะต้องประกอบขึ้ น ด้วยคณะบุคคลรวมตัว กันเข้ าทํ าหน้าที่ 
ในการบริหารงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบทบาทขององค์การธุรกิจ 
ที่สําคัญ มีดังน้ี 

7.1 ยกมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น  องค์การธุรกิจทําให้เกิดการกระจายรายได้ 
ประชาชนมีงานทํามีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 

7.2  เทคโนโลยีภายใต้การแข่งขนัที่สูงขึ้น  องค์การธุรกิจจึงเป็นหน่วยเปิดรับเอาเทคโนโลยี 
วิทยาการใหม่เข้ามาพัฒนาสินค้าหรือบริการของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง   และยังลดต้นทุนการผลิตได้
อีกด้วย 

7.3  รัฐบาลมีรายได้เพียงพอ  ต่อการนําไปบริหารประเทศจากเงินภาษีอากรที่ได้จัดเก็บ 
จากองค์การธุรกิจต่าง ๆ 

7.4  ช่วยเหลือสังคม  องค์การธุรกิจบางแห่งสนับสนุนช่วยเหลือสังคม  เช่น นําเงินกําไรจาก
การประกอบกิจการมาสร้างสะพานลอยสาธารณะ เป็นต้น 

7.5  เศรษฐกิจเติบโตเจริญก้าวหน้า  มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีการลงทุน
จากองค์การธุรกิจก็จะทําให้เกิดการจ้างงาน รายได้ประชาชาติสูงขึ้น ระบบเศรษฐกิจมั่นคง 

7.6  ส่งเสริมค่านิยมอันดี การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าหรือบริการเป็นการสร้างรสนิยม
ในการอุปโภคบริโภค  ถ้าธุรกิจนําเสนอสินค้าหรือบริการในเชิงสร้างสรรค์ก็จะเป็นการส่งเสริมค่านิยม
ที่ดีในการอุปโภคบริโภคด้วย 
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8.  ประโยชน์และสภาพแวดล้อมของธุรกจิ       
 
 
 

ประชาชนทุกคนเป็นผู้บริโภค ต้องใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือดํารงชีวิต และเพ่ือความ
สะดวกสบาย เราต้องอาศัยผู้ผลิต  และผู้จําหน่ายสินค้าหรือบริการเพ่ือบําบัดความต้องการ น่ันคือ
ความต้องการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ธุรกิจจึงมีความสําคัญต่อการคงอยู่และเจริญก้าวหน้าของสังคม
เป็นอย่างมากดังน้ี 

8.1  ธุรกิจช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของชาติเจริญงอกงามและมีความม่ันคงย่ิงขึ้น ธุรกิจ 
ที่มั่นคงทําให้ภาวะการเงินและระบบเศรษฐกิจของชาติโดยรวมมีความมั่นคงและก้าวหน้าย่ิงขึ้น   
อันจะเป็นผลดีต่อความม่ันคงของชาติอันเนืองมาจากการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ของประชาชาติ  และ
ช่วยให้คนมีงานทํามากขึ้นตามไปด้วย 

8.2   ธุรกิจช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการทํานุบํารุงความเจริญ
ของประเทศธุรกิจช่วยให้การเงินหมุนเวียน รัฐมีรายได้เพ่ิมขึ้นในรูปของภาษีอากรซึ่งสามารถ 
ที่จะนําเงินรายได้น้ีไปปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมท้ังการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน 
อย่างทั่วถึงกว้างขวางย่ิงขึ้น 

8.3   ธุรกิจช่วยให้มาตรฐานการดํารงชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น  ธุรกิจช่วยเกิดรายได้แก่ 
คนในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้างแรงงาน  ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นต้น  ซึ่งทําให้ 
คนมีรายได้เพียงพอแก่การซื้อหาปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต  ทําให้มีความสุขและความพึงพอใจ
มากข้ึนตามไปด้วย  อน่ึง  การที่คนมีโอกาสเลือกใช้สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง 
ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคจะทําให้บุคคลมีสุขภาพพลานามัยดี  ปราศจากการเจ็บป่วย ทําให้ชีวิตมี
ความสมบูรณ์เป็นสุขขึ้น 

8.4   ธุรกิจช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  
การประกอบธุรกิจย่อมต้องการความรู้ความชํานาญเฉพาะอย่างในแทบทุกด้าน ย่ิงธุรกิจซับซ้อนขึ้น
ความรู้ที่ต้องการก็สลับซับซ้อนและสูงขึ้นไปด้วย  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าน้ีทําให้
วิชาการเจริญก้าวหน้ามากขึ้น  เป็นประโยชน์แก่โลกเป็นอย่างย่ิง  ในปัจจุบันองค์การธุรกิจใหญ่ ๆ ได้
ลงทุนเป็นจํานวนมากในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้การประกอบธุรกิจของตนก้าวหน้าไปและ 
เป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจในสาขาต่าง ๆ เป็นต้น 
 8.5 ธุรกิจช่วยรักษาและส่งเสริมคา่นิยมทางด้านศลิปะและวัฒนธรรมของสังคม  ใหค้งอยู่
และงอกงามต่อไป  ธุรกิจมีสว่นในการสร้างสรรค์  ส่งเสริม และเป็นผู้นําในการรักษาศิลปะ และ
วัฒนธรรมของสังคมทั้งทางตรงและทางออก  ผลิตภัณฑ์ต่าง ที่องค์การธุรกิจนําเสนอแก่ประชาชน
เป็นการกําหนดแนวทางและสร้างรสนิยมในสิ่งต่าง ๆ ในเกิดขึ้นมีการนําวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินการธุรกิจของตน  รวมไปถึงการเสียสละเงินเพ่ือผดุงรักษาศิลปวัฒนธรรม เช่น การสร้างเมือง



หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 

 

34 

โบราณของนักธุรกิจในประเทศ  เป็นต้น ย่ิงกว่าน้ันธุรกิจยังมีส่วนช่วยส่งเสริมระบบการแข่งขัน
อย่างเสรีซึ่งเป็นลักษณะของระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมอันจะเป็นผล 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดําเนินธุรกิจของตนให้ดีและมคีณุค่ามีสุดอีกด้วยจึงจะได้รับความนิยมจาก
ประชาชนทั่วไป 
 8.6 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environment of 
Business)   ธุรกิจเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม จึงไม่สามารถดํารงอยู่อย่างเป็นอิสระ ดังน้ันจึงจําเป็น
อย่างย่ิงที่ธุรกิจจะต้องตระหนักถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในด้านบวก
และด้านลบ ซึง่สภาพแวดล้อมของธุรกิจอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (internal environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่
ภายในองค์กร ซึ่งองค์กรสามารถควบคุมได้ (controlable) ได้แก่ คน เครื่องจักรอุปกรณ์ อาคาร 
สถานที่ เงินทนุ ความรู้ ระบบต่าง ๆ 
 2.  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (external environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ภายนอกองค์กรซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ (uncontrolable) แต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสาํคัญและ
ส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
  2.1  สิ่งแวดลอ้มการดําเนินงาน (operating environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจ และถูกกระทบโดยตรงจากธุรกิจ ได้แก่ รัฐบาล ชุมชน ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ 
คู่แข่ง ลูกค้า สหภาพแรงงาน กลุ่มผลประโยชน์ และสมาคมการค้า 
  2.2  สิ่งแวดลอ้มทั่วไป (general environment) เป็นสิ่งแวดล้อมทีม่ีขอบเขต
กว้าง แต่จะไม่กระทบโดยตรงต่อบริษัทแต่จะกระทบต่อธุรกิจผ่านสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน 
และจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระยะยาวของธุรกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และ
เทคโนโลยี 
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 ธุรกิจเป็นกิจกรรมที่บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมกันดําเนินการผลิต  การจําหน่ายสินค้าหรือ
บริการ    เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองตอบ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   มุ่งวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจในการสร้าง
สินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า  และหวังผลตอบแทนหรือกําไร   
 ธุรกิจมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ.1776  โดยเริม่ต้ังแต่ ยุคอาณานคิม ยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรม  ยุคผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  ยุคการผลิต ยุคการตลาด  และยุคความสัมพันธ์ 
อันดี   
 ในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันสามารถจําแนกธุรกิจได้หลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร 
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการพาณิชย์ และธุรกิจบริการ ซึ่งรูปแบบของธุรกิจยังมีลักษณะแตกต่างกันเช่น 
กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์  ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการ
ตัดสินใจทําธุรกิจ นอกจากน้ีธุรกิจยังมีหน้าที่ที่สําคัญ  คือ ทําหน้าที่ผลิตโดยการนําปัจจัยการผลิต 
ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน ทุน แรงงาน และผู้ประกอบการ มาผ่านกระบวนการผลิตมาแปรสภาพ 
ให้กลายเป็นสินค้าและบริการ  ทําหน้าเพ่ือจัดจําหน่าย และทําหน้าที่กระจายรายได้  ธุรกิจในปัจจุบัน 
มีบทบาทขององค์การธุรกิจที่สําคัญ เช่น ทําหน้าที่ยกมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น  นําเทคโนโลยีและ
วิทยาการใหม่เข้ามาพัฒนาสินค้าและบริการให้เหนือคู่แข่งขัน  ทําให้รัฐบาลมีรายได้เพียงพอที่จะบริหาร
ประเทศ  ช่วยเหลือสังคมโดยการให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคม  เศรษฐกิจเจริญเติบโตมีเงินทุน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และส่งเสริมค่านิยมอันดีโดยการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าและ
บริการในการอุปโภคบริโภค อีกทั้งธุรกิจยังมีประโยชน์ที่สําคัญดังน้ี ธุรกิจช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของชาติ
มีความเจริญงอกงามและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นทําให้ภาวะการเงินและระบบเศรษฐกิจของชาติมั่งคงและ
ก้าวหน้าย่ิงขึ้น  ธุรกิจช่วยให้รัฐมีรายได้เพ่ิมขึ้นเพ่ือนําไปทํานุบํารุงประเทศชาติ ธุรกิจช่วยให้มาตรฐาน
การดํารงชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น ช่วยก่อให้เกิดรายได้ด้วย  การจ้างงานคนในสังคม  ธุรกิจช่วยให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง   ธุรกิจช่วยรักษาและส่งเสริมค่านิยม
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสังคม 
 

 
 
 

สรุป 
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คําถามท้ายหน่วยท่ี 1 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับธุรกิจ 

 

ตอนท่ี 1  จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณท์ี่สดุ 
1. จงอธิบายความหมายของคําว่า “ธุรกิจ”  
………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  จงบอกวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ ประกอบดัวยอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.  จงบอกประวัติความเป็นมาของธุรกิจว่าแบ่งออกเป็นก่ียุค ประกอบด้วยยุคใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  รูปแบบขององค์การธุรกิจ มีก่ีประเภท ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.  สหกรณ์มีก่ีประเภท  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2  จงเขียนเคร่ืองหมาย ( / ) ลงหน้าข้อที่ถูก และเขียนเคร่ืองหมาย (X ) ลงหน้าข้อที่ผิด 
 ...........1. ธุรกิจหมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการโดยบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมกันผลิตสนิค้าหรือ
บริการ 
 ..........2. สินค้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ 
 ...........3. การทําธุรกิจทุกธุรกิจต้องการกําไรสูงสุดในการบริหารงาน 
 ...........4. ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงสีข้าว การทอผ้าพ้ืนเมือง เครื่องจักรสาน 
ฯลฯ 
 ............5. โรงงานผลิตรถยนต์เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมในครวัเรือน 
 ...........6. ธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงานเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานละการลงทุนทีตํ่่า 
 ..........7. การส่งเสริมการตลาดเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการ หรือการ
ซื้อสินค้า 
 ..........8. คน ถอืว่าไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
 ...........9. การเลือกทําเลท่ีต้ังในการทําธุรกิจเป็นสิ่งที่สําคญัในการดําเนินธุรกิจ 
 .........10. ถ้าต้องการให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ต้องจดัคนให้เหมาะกับงาน 
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ใบงานหน่วยท่ี 1 
 

เรื่องความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับธุรกิจ 
จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของคําว่า “ธุรกิจ”ได้ 
2. บอกวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจได้ 
3. บอกประวัติความเป็นมาของการประกอบธุรกิจได้ 
4. บอกประเภทของธุรกิจได้ 
5. อธิบายรูปแบบของธุรกิจแต่ละประเภทได้ 

รายการสอน 
1. ความหมายของธุรกิจ 
2. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 
3. ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
4. ประเภทของธุรกิจ 
5. รูปแบบของธุรกิจแต่ละประเภท 

วัสดุ/อุปกรณ ์
แผ่นใส  ปากกาเขียนแผ่นใส   วัสดุ อุปกรณ์ และรูปภาพ 

ลําดับขั้นปฏิบติั 
1. ทบทวนเอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 1 
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม   4  กลุม่ เท่า ๆ กัน และจับฉลากเลอืกหัวข้อ 1-5 
3.    ให้นักเรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตและจัดรายงานดังน้ี 
 กลุ่มที ่1 ความหมายของธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ พร้อมนําเสนอ

ผลงานหน้าช้ันเรียน    มีเกมตอบคําถาม  และสรุปสาระสาํคัญของความหมายของคําว่า “ธุรกิจ” 
 กลุ่มที ่2  ประวัติความเป็นมาของธุรกิจในประเทศไทย ให้ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และ

จัดทํารายงาน พร้อมนําเสนอหน้าช้ันเรียน  และมีเกมตอบคําถาม 
 กลุ่มที ่3  ประเภทของธุรกิจ  ให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมทางอินเทอร์เน็ตและจัดทํารายงาน 

พร้อมนําเสนอหน้าช้ันเรียน  และมีเกมตอบคําถาม 
 กลุ่มที ่4  รูปแบบของธุรกิจแต่ละประเภท  ให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมทางอินเทอร์เน็ตและ

จัดทํารายงาน พร้อมนําเสนอหน้าช้ันเรียน  และมีเกมตอบคําถาม 
การประเมินผล  ประเมินผลงานกลุ่มด้วยแบบประเมินผลงาน 
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แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยที ่1 
 
 

 
คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้ว  X  ลงในกระดาษคําตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก 
จุดประสงค์ที่ 1  อธิบายความต้องการ “ธุรกิจ”ได้ 

 1. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาํให้เกิดธุรกิจ 
  ก. Need และ Good 
  ข. Need และ Wants 
  ค. Need และ Customers 
  ง.Need และ Services 

จุดประสงค์ที่ 2  บอกวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ 
 2. สาเหตุสําคญัที่ทําให้เกิดธุรกิจคือข้อใด 
  ก. เพ่ือความรํ่ารวยของประเทศชาติ 
  ข. เพ่ือนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุด 
  ค. เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
  ง. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  
       จุดประสงค์ที่ 3  บอกประวัติความเป็นมาของธุรกิจได้ 
 3.การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากกล่องพลาสติกเป็นกล่องกระดาษ เป็นการสะท้อนให้เห็นกิจกรรม
ด้านใด    ของธุรกิจ 
  ก. กิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ข.กิจกรรมเพ่ือสร้างอิทธิพลทางธุรกิจ 
  ค. กิจกรรมเพ่ือแสวงหากําไร 
  ง. กิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า 
 4.โรงงานผลิตรถยนต์ จัดเป็นธุรกิจประเภทใด 
  ก. ธุรกิจการค้าส่ง 
  ข. ธุรกิจการพาณิชยกรรม 
  ค. ธุรกิจการอุตสาหกรรม 
  ง. ธุรกิจการบริการ 
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 5. ปัจจัยในการดําเนินธุรกิจ 4 M's ข้อใดสาํคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ 
  ก. Material 
  ข. Money 
  ค. Man 
  ง. Method 

จุดประสงค์ที่ 4  บอกประเภทของธุรกิจได้ 
 6. การทําธุรกิจทุกธุรกิจที่จัดต้ังขึ้นมามีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกันคืออะไร 
  ก. Maximize Profit 
  ข. Profit 
  ค. Services 
  ง. Goods 

จุดประสงค์ที่ 5  อธิบายรูปแบบองค์การธุรกิจแต่ละประเภทได้ 
 7. เราต้องมีการส่งเสริมการตลาดเพ่ือสิ่งใด 
  ก.เพ่ือทําให้สินค้าและบริการเกิดการกระจาย 
  ข. เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและตัดสินใจซื้อ 
  ค. เพ่ือจะได้กําหนดราคาของสินค้า 
  ง. เพ่ือให้สินคา้และบริการตรงกับความต้องการของลูกค้า 
 8. เรามีการออกแบบสินค้าในรูปร่างต่างๆมีเพ่ือวัตถุประสงค์ 
  ก. เพ่ือให้สินคา้และบริการตรงกับความต้องการของลูกค้า 
  ข. เพ่ือทําให้สนิค้าและบริการเกิดการกระจาย 
  ค. เพ่ือจะได้กําหนดราคาของสินค้า 
  ง. เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและตัดสินใจซื้อ 

9.  ข้อใดกล่าวถึงบริษัท จํากัดได้ถูกต้องที่สุด 
  ก.ทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า  1,000,000 บาท 
  ข.ผู้เริ่มก่อต้ัง  10 คนขึ้นไป 
   ค.ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน ชําระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่า 
  ง.ผู้เริ่มก่อต้ัง  3  คนขึ้นไป 
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จุดประสงค์ที่ 6  บอกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ 

        10. ข้อใดเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก 
  ก.บุคลากร  
  ข. วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
  ค. กฎหมาย 
  ง. กลยุทธ์ 
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คําชี้แจง  1.  ตอนที่ 1 เป็นแบบถามตอบจํานวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 
 2.  ตอนที่ 2 เป็นการตอบคําถาม ถูกผิด ทั้งหมด 10 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน   

รวม   10  คะแนน 
 3.  นักเรียนตรวจคําตอบจากเน้ือหาที่เรียนมาหรือตรวจคะแนนจากการตรวจแบบฝึกหัด 

ของครูแล้วนําคะแนนที่ได้ทั้ง 2 ตอน มากรอกในช่องเกณฑ์การประเมินคะแนนที่ได้ 
  4.  นําคะแนนจากช่องเกณฑ์การประเมินที่ได้ทั้ง 2 ตอนมาทําการกรอกคะแนนเฉล่ียตาม 

ขั้นตอนในช่องคะแนนเฉล่ียและนําคะแนนเฉล่ียที่ได้มาในในช่องเกณฑ์การประเมินผล 
 

ผลการประเมนิ เกณฑ์การประเมินตามคะแนนที่ได้ 
ดีมาก(9-10) ดี(7-8) พอใช้(5-6) ปรับปรงุ(ต่ํากวา่5)

ตอนที่ 1   ① 
คะแนนที่ได้ 

  

ตอนที่ 2  ② 
คะแนนที่ได้ 

  

คะแนนที่ได้ ③ 
ตอนที่( 1+2) 

 

คะแนนเฉล่ีย 
นําข้อ   ③  หาร 2 ④ 

 
ดีมาก(9-10) ดี(7-8) พอใช้(5-6) ปรับปรงุ(ต่ํากวา่5)

เกณฑ์การประเมินผล 
ระดับการเรียนรู้ 

 

 
     ลงช่ือ................................................ผู้ประเมิน 
 
     ลงช่ือ...............................................ครูผู้สอน 

 
 
 
 
 

แบบประเมินคาํถามท้ายหน่วยที ่1 
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กลุ่ม............................................. 
ใบงานที่ 1 เรือ่ง ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับธุรกิจ 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2  
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ความพร้อมในการนําเสนอ  
2 ความถูกต้องชัดเจนของเน้ือหา  
3 การใช้สื่ออุปกรณ์  
4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
5 เวลาที่ใช้ในการนําเสนอ  
6 ความมีวินัย ตรงต่อเวลา  
7 ความรับผิดชอบ  
8 ความซื่อสัตย์สจุริต  
9 ความเช่ือมั่นในตนเอง  
10 ความสามัคคี ทํางานเป็นทีม  

รวมคะแนน
รวมคะแนนทัง้หมด

 
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

ประเมินโดย                        ผู้เรียนกลุ่มที่……                        ครผูู้สอน 
 

รวมคะแนนที่ได้………………………………  คะแนนเฉล่ีย…………………………….. 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ 

    34-40 คะแนน        =   ดีมาก 

    27-33 คะแนน       =   ดี 

    20-26 คะแนน       =   พอใช ้

     0-19  คะแนน       =   ปรับปรุง 

ลงช่ือ................................................ผูป้ระเมิน 

        (..................................................) 

แบบประเมนิใบงานหน่วยที ่1 

เกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพ 

    34-40 คะแนน        =   ดีมาก 

    27-33 คะแนน       =   ดี 

    20-26 คะแนน       =   พอใช ้

     0-19  คะแนน       =   ปรับปรุง 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

ตอนท่ี 1  จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณท์ี่สดุ 
2. จงอธิบายความหมายของคําว่า “ธุรกิจ”  
 กระบวนการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยแรงงานหรือเคร่ืองจักร  
เพื่อแปรสภาพให้เป็นสนิคา้ก่ึงสําเร็จรปู หรือสนิคา้สาํเร็จรูปเพื่อจําหน่าย รวมทั้งกิจกรรมบริการ
ต่าง ๆ  
2.  จงบอกวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ ประกอบดัวยอะไรบ้าง อธิบายพอสงัเขป 
 การสนองความต้องการของลูกค้า 
 การมุ่งที่ประสทิธิภาพ  
 กําไรของธรุกิจ 
3.  จงบอกประวัติความเป็นมาของธุรกิจว่าแบ่งออกเป็นก่ียุค ประกอบด้วยยุคใดบ้าง 

1. ยุคอาณานิคม(Colonial)
2. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม(Industrial revolution)

3. ยุคผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  (Industrial entrepreneurs) 
4. ยุคการผลิต(Production)
5. ยุคการตลาด(Marketing) 
6. ยุคความสัมพันธ์อันดี(Relationship)

 
4.  รูปแบบขององค์การธุรกิจ มีก่ีประเภท ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 5 ประเภท 
  1. กิจการเจ้าของคนเดียว 
 2.ห้างหุ้นส่วน 
 3.บริษัท 
 4.รัฐวิสาหกิจ 
 5.สหกรณ์ 
5.  สหกรณ์มีก่ีประเภท  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

6  ประเภท  ได้แก่  
1 สหกรณ์การเกษตร  2.  สหกรณ์ประมง 3.  สหกรณ์นิคม  4.  สหกรณ์ร้านค้า  
5. สหกรณ์บริการ  6.  สหกรณ์ออมทรัพย์   
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ตอนท่ี 2 ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด 

 ......√.....1. ธุรกิจหมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการโดยบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมกันผลิตสินค้า
หรือบริการ 
 ......×....2. สินค้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ 
 ......√.....3. การทําธุรกิจทุกธุรกิจต้องการกําไรสูงสุดในการบริหารงาน 
 ......√......4. ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงสีข้าว การทอผ้าพ้ืนเมือง เครื่องจักรสาน 
ฯลฯ 
 .......×.....5. โรงงานผลิตรถยนต์เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ......×.....6. ธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงานเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานละการลงทุนที่ตํ่า 
 ......√....7. การส่งเสริมการตลาดเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการ หรือการ
ซื้อสินค้า 
 .....√.....8. คน ถือว่าไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
 ......√.....9. การเลือกทําเลท่ีต้ังในการทําธุรกิจเป็นสิ่งที่สําคญัในการดําเนินธุรกิจ 
 ......√....10. ถ้าต้องการให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ต้องจัดคนให้เหมาะกับงาน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที่ 
ก
A 

ข
B 

ค
C 

ง
D 

จ
E 

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x
10 x

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อที่ 
ก
A 

ข
B 

ค
C 

ง
D 

จ
E 

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x
10 x
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
ช่ือผู้รับการประเมิน................................................................................................................... 
ประเมินผลคร้ังที่ .......วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ...............ประจําสัปดาห์ที่............ 
 

 
 
ที่ 

 
 
คุณลักษณะ/พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดับพฤติกรรม  
คะแนน 
ที่ได้ ใช้ได้=1 

ควร
ปรับปรุง 

1 ความรับผิดชอบ 
1.1  เตรียมอุปกรณ์การเรียนพร้อมที่จะเรียน 
1.2  ทํางานที่มอบหมายด้วยความต้ังใจและสําเร็จ เช่น ตอบ
คําถามท้ายหน่วย ฝึกปฏิบัติตามใบงาน 

 

2 ความซื่อสัตย์สจุริต 
2.1  ไม่ลอกขอ้สอบเพ่ือน 
2.2  ไม่นําผลงานของเพ่ือนมาเป็นของตนเอง 

 

3 ความมีระเบียบวินัย 
3.1  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ เช่น แต่งกายถูกระเบียบ  เข้าเรียนตรงต่อเวลา 

 

4 ความสนใจใฝ่รู ้
4.1  ซักถามปัญหา ค้นคว้าเพ่ิมเติมในเน้ือหาที่เรียนตามที่ครู
แนะนํา 

 

5 ความเช่ือมั่นในตนเอง 
5.1  กล้าพูดนําเสนอเมื่อครูมอบหมายงานกลุ่มหรือกล้าแสดง
ความคิดเห็นเมื่อครูและเพ่ือนนําเสนอ 

 

6 ความรู้รักสามคัคี 
6.1  มีความกระตือรือร้นร่วมมือทํางานกลุ่ม 

 

7 ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
7.1  สามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนและครูได้เป็นอย่างดี 

 

8. ความกตัญญูกตเวที 
8.1  มีสัมมาคารวะต่อครูอย่างสมํ่าเสมอ 

 

       
      รวมคะแนนที่ได้..................................คะแนน 
       ผู้ประเมิน............................................. 
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หมายเหตุ  แบบประเมินน้ีใช้แบบเดียวกันทั้งผู้สอนและนักเรียน โดยประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
แบบรวมคะแนนคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
ช่ือ-สกุล..........................................................................ช้ัน..................................................... 

 
 
 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 ค   
ครั้งที่ประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

หา
รจํ

าน
วน

ครั้
ง 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

 
1 

 
2 

 
3 4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
17 

 
18 

คะแนนที่ได้
1. ความรับผิดชอบ           
2. ความซื่อสัตย์ 
    สุจริต 

          

3. ความมีระเบียบ   
    วินัย 

          

4. ความสนใจใฝ่รู ้           
5. ความเช่ือมั่นใน  
    ตนเอง 

          

6. ความรู้รัก  
    สามัคค ี

          

7. ความมี         
   มนุษยสมัพันธ์ 

          

8. ความกตัญญู 
    กตเวที 

          

     
 
หมายเหตุ  แบบรวมน้ีใช้แบบเดียวกันทั้งครูและนักเรียน  แต่ครูเป็นผู้รวบรวมเพ่ือนําไปสรุป 
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แบบสรุปผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
ภาคเรียนที่...................ปีการศึกษา .................... 
ระดับช้ัน................................................................ 
 
 
 
 
ที่ 

       คุณลักษณะ 
       อันพึงประสงค์ 
 
 
ช่ือ-สกุล 
 คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

คว
าม

ซื่อ
สัต

ย์ส
จุร

ิต 

คว
าม

มีร
ะเบี

ยบ
วินั

ย 

คว
าม

สน
ใจใ

ฝ่ร
ู ้

คว
าม

เชื่อ
มั่น

ใน
ตน

เอง
 

คว
าม

รู้ร
ักส

าม
คัค

ี 

คว
าม

มีม
นุษ

ยส
ัมพั

นธ์
 

คว
าม

กตั
ญญ

ูกต
เวท

ี 

รว
มค

ะแ
นน

(สว่
นผ

ู้สอ
น) 

รว
มค

ะแ
นน

(สว่
นนั

กศ
ึกษ

า) 

รว
มค

ะแ
นน

ที่ไ
ด้ท

ั้งส
ิ้น 

คะแนน 2 2 1 1 1 1 1 1 10 10 20
1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

20                        
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กระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงานปลัด.การขับเครื่องปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา
 (2550-2554).กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ประสานงานกลางการดําเนินงานโครงการ 
 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ.สํานักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ. 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550. 
เพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา. ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เอมพันธ์,  
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