
หน่วยที่ 1 การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA 

การนำ PDCA มาใช้ครั้งแรกโดย Walter Shewhart เพื่อใช้ควบคุมกระบวนการทางสถิติของ บริษัท 

Bell Laboratory ที่สหรัฐอเมริกา ต่อมา W. Edward Deming ได้เผยแพร่ความรู้วงจรเดมิ่งอย่างกว้างขวาง 

         วงจร PDCA ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับพื้นฐานการ

บริหารงานให้เกิดคุณภาพ 2 อย่าง คือ การสื่อสารและความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในหน่วยงาน โดยผู้บริหาร

เป็นผู้กำหนดแผนงาน แต่จะสื่อสารผ่านทางช่องทางหัวหน้างานและพนักงานตามลำดับขั้น เป้าหมายจะ

กำหนดขึ้นตามความเหมาะสมที่เป็นไปได้ 

         วงจร  PDCA สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตของแต่ละบุคคลได้ทุกเรื่อง เช่น การตั้งเป้าหมาย การ

ทำงานในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายในวัยเกษียณ การตั้งเป้าหมายออมเงินส่วนบุคคล เป็นต้น 

PDCA คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ หรือวงจรเดมิ่ง ประกอบด้วย 

P = Plan    คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น 

D = Do      คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

C = Check คือ การตรวจสอนผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน 

A = Action คือ การรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ 

1.การนำ PDCA ไปใช้ 

วงจรการควบคุมคุณภาพสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนี้ 

1. การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนชีวิต โดยจะต้องทราบว่าตนเองนั้นอยากทำอะไร ต้องการ

อะไร แล้วจึงตั้งเป้าหมาย และวิธีการในการดำเนินชีวิตให้ชัดเจนซึ่งเป้าหมายของชีวิตแต่ละคนจะมีความ

แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ การวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดเรื่องที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง

การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้

ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่

รวบรวมได้ แล้วกำหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การวางแผนช่วยให้คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นใน

อนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ ซึ่งช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับกำหนดสภาพที่

ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้และทักษะ โดยการวางแผนมีดังนี้ 

1.1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกำลังจะเกิดขึ้น บางสิ่ง

บางอย่างก็ไม่สามารถควบคุมได้ แต่เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า 

1.2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันเพื่อสภาพที่ดีข้ึน ซึ่งสามารถควบคุมผลที่เกิดข้ึนได้ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปัจจุบัน 

 

 



ลำดับขั้นในกระบวนการวางแผนประกอบด้วย 

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 

2. พัฒนาข้อตกลงที่เป็นตัวกำหนดขอบเขตในการวางแผน 

3. พิจารณาข้อจำกัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผน 

4. พัฒนาทางเลือก 

5. ประเมินทางเลือก เพ่ือเลือกสิ่งที่เป็นไปได้สูงสุด 

6. เปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

การวางแผนที่ดีนั้น ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ 5W1H ดังนี้ 

- ใครทำ (Who) 

- มีอะไรบ้างที่ต้องทำ (What) 

- เป้าหมายในการกระทำครั้งนี้อยู่ที่ไหน (Where) 

- ระยะเวลาในการทำงานแต่ละข้ันตอนเป็นเท่าใด (When) 

- เหตุใดจึงต้องทำเป้าหมายนี้ (Why) 

- การทำงานเป็นอย่างไร ควรทำอะไรก่อน อะไรหลัง (How) 

ประโยชน์ของการวางแผน 

การวางแผนงานจะช่วยทำให้มีการเตรียมความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 

1. การศึกษา เป็นการวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการในการประกอบอาชีพธุรกิจ เช่น ความต้องการของ

ตลาด ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่หรือเงินทุน 

2. การเตรียมงาน เป็นการวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความพร้อม

ของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ 

3. การดำเนินงาน เป็นการวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น 

4. การประเมินผล เป็นการวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เช่น ประเมินจาก

ยอดจำหน่าย ประเมินจากสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า เป็นต้น 

2. การปฏิบัติตามแผน (DO) คือ การทำตามแผนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยความตั้งใจ มุ่งม่ันพยายาม 

ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผน ซึ่งต้อง

ตรวจสอบระหว่างการปฏิบัตินั้นว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสาร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

และติดตามการปฏิบัตินั้นสม่ำเสมอ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้และหาแนวทาง แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ได้ในระหว่างการปฏิบัติ เพ่ือจะม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้นั้นเกิด ความผิดพลาดน้อยที่สุด 



ประโยชน์ของการปฏิบัติตามแผน ช่วยให้ทราบขั้นตอนวิธีการและสามารถเตรียมงานได้ล่วงหน้า ดังนั้น การ

ปฏิบัติงานก็จะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึน 

3. การตรวจสอบ (Check) คือ การประเมินเป้าหมายชีวิตที่วางแผนไว้ว่าสามารถปฏิบัติได้สำเร็จ 

หรือไม่ และต้องปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรบ้างจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้ การตรวจสอบ เป็น

การประเมินผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ (DO) โดยการตรวจสอบทำให้ทราบว่าในการปฏิบัตินั้นสามารถ บรรลุ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ สิ่งสำคัญก็คือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและมี ความ

สม่ำเสมอมากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ในขั้นตอนต่อไป 

ประโยชน์ของการตรวจสอบ ในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ควรมีหลักดังนี้ 

1. ตรวจสอบจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 

3. มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 

4. มีกำหนดเวลาการตรวจสอบที่แน่นอนและชัดเจน 

5. บุคลากรที่ตรวจสอบนั้นต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย จึงดำเนินงานต่อไปได้ 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) คือการนำเอาผลการประเมินมาปรับปรุง และ/ หรือพัฒนาวิธีการ ทำให้

ชีวิตประสบความสำเร็จมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานให้เหมาะสมซึ่งจะพิจารณาผลที่ได้จากการ ตรวจสอบ

ซึ่งมี 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ถ้าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม

แผนที่วางไว้ ก็จะนำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติ (DO) นั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่

จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม รวมทั้ง

ทำให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ ถ้าหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็ควรจะนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ

พิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น 

- มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ 

- ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม 

- ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ 

- เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ 

ประโยชน์ของการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เมื่อมีการปรับปรุงแก้คุณภาพก็จะเกิดขึ้น การปรับปรุง

แก้ไขจะนำไปสู่การเริ่มต้นทำงานอย่างมีคุณภาพในรอบใหม่ของวงจร และช่วยให้ สามารถคาดการณ์ปัญหา

หรือความเสี่ยงทีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

การวางแผนเป้าหมายชีวิต 

การวางแผน หมายถึง การกำหนดสภาพหรือสถานภาพที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยกำหนด

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 



เป้าหมายในชีวิต (Life Goals) หมายถึง สิ่งที่ตนเองให้ความสำคัญ และปรารถนาจะให้เกิดขึ ้นใน

อนาคต และเป็นแรงจูงใจให้ตนเองมีพลังมุ่งไปสู่อนาคต การมีเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้ มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างมี

ความหมาย มีความหวังและมีทิศทางที่จะมุ่งไปสู่อนาคต เพราะการมีเป้าหมายจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลนั้น

ต้องการอะไรบ้าง จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เพ่ือใคร และเพ่ือที่จะทำอะไร 

การวางแผนเป้าหมายชีวิต หมายถึง การตั้งเป้าหมายชีวิตของบุคคลที่ได้วางแผนไว้ด้วยวิธีการที่

เหมาะสมเพื่อนำตนเองไปสู่เป้าหมายของชีวิตในอนาคต เป็นการวางเป้าหมายไว้ว่าจะต้องตั้งตัวสร้างฐานะให้

ได้ โดยเรียนให้จบและประกอบอาชีพที่สุจริต ซึ่งการวางเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป

เพื่อให้การดำเนินชีวิตมีคุณภาพ ได้แก่ การวางแผนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา 

การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกรตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ เกษตรกรรม ชาวนา ชาวไร่ เป็นต้น การ

วางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายในแต่ละเดือน การวางแผนที่จะปฏิบัติความดี การดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบ

ศีลธรรม การวางแผนเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวในอนาคต เป็นต้น 

การวางแผนเป้าหมายชีวิต เป็นสิ่งที่จำเป็นที่บุคคลทุกคนต้องให้ความสำคัญบุคคล และพยายาม

ดำเนินการโดยปฏิบัติทุกวิถีทางที่จะนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อดำเนินชีวิตที่มีการวางแผนแล้ว

เกิดปัญหาและอุปสรรค บุคคลนั้นก็สามารถหาจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น แล้วนำมาพิจารณาทบทวนขั้นตอน เพ่ือ

แก้ไข พัฒนา ปรับปรุงให้ชีวิตของบุคคลมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข หาก

ทุกชีวิตมีการวางแผนเพื่อเป้าหมายของชีวิต ก็จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต 

เป้าหมายชีวิตของบุคคล แบ่งได้ 3 ระดับ คือ 

1. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น เป็นการวางแผนตั้งเป้าหมายของชีวิตโดยมุ่งมั่นฝึกฝน ตนเอง ให้

บรรลุเป้าหมายชีวิตว่าจะต้องเรียนให้จบ มีอาชีพ มีฐานะที่ดีให้ได้ ด้วยองค์ประกอบต่าง  ๆ เช่น การประพฤติ

ตนเป็นคนดี และตั้งเป้าหมายว่าจะประกอบอาชีพอะไร เช่น ครู พยาบาล ตำรวจ ทหาร ชาวนา หรืออื่น  ๆ ก็

ได้ ขอให้เป็นอาชีพท่ีสุจริต 

2. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าต้องพยายามตั้งตัวและสร้าง

ฐานะของตนเอง มีชีวิตคู่ มีชีวิตครอบครัวที่ดี ไม่ย่อท้อ รู้จักการสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยการขยันตั้งใจทำความดี 

เอ้ืออาทร มีเมตตาต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นเป้าหมายชีวิตสูงสุด 

3. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตที่เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อ

ตนเอง และบุคคลอื่น คือการตั้งใจดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน หน้าที่การงาน ชีวิต

ครอบครัว และตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยการตั้งใจทำความดี หมั่นให้ทาน รักษาศีล ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใส 

เกิดปัญญา เพ่ือรักษาเป้าหมายของชีวิตให้มั่นคงทุกด้าน 



ถ้าทุกคนไม่มีการวางแผนเป้าหมายชีวิตแล้ว ก็ยากที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จได้ เป้าหมาย

เป็นเครื่องมือชี้ทิศทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละคนอาจมี เป้าหมายแตกต่างกัน 

ขึ้นอยู่กับอาชีพ รายได้ความรับผิดชอบในครอบครัวของแต่ละบุคคล เป้าหมายของบุคคลมีดังนี้ 

3.1. เป้าหมายที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี สังคม การเมือง กฎหมาย ความรู้สึก เป็นต้น 

อาจจะมีความสำคัญมากกว่าตัวเงินก็ได้ 

3.2. เป้าหมายที่เป็นตัวเงิน เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยตรง ซึ่งทำให้แต่ละบุคคลนั้นมีความ

เป็นอยู่ดีข้ึน หากมีการวางแผนการเงินที่ดีจะทำให้เป้าหมายของแต่ละบุคคลประสบความสำเร็จได้ 

สิ่งท่ีต้องพิจารณาในการกำหนดเป้าหมายชีวิต 

1. ตั ้งเป้าหมายที ่แน่นอนและชัดเจน ควรคำนึงถึงผลที ่จะได้ร ับว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น การออมเงินจากรายได้สุทธิเดือนละ 10,000 บาท เพ่ือสำหรับซื้อบ้านอีก 

2 ปีข้างหน้า จะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดให้ชัดเจนลงไปว่าต้องการออมเงินเพ่ือต้องการซื้อบ้าน 

2. เป้าหมายต้องมีความเป็นไปได้ ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ก่อน หากคิดว่าเหมาะสม สามารถ

ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงลงมือปฏิบัติ เช่น ต้องการออมเงินเดือนละ 8,000 บาท ในขณะที่เงินเดือนทั้งสิ้น

ได้รับเดือนละ 10,000 บาทและยังไม่หักค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอีกเดือนละ 5,000 บาท การกำหนด

เป้าหมายในลักษณะนี้จึงไม่มีความเป็นไปได้ คือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

3. เป้าหมายนั้นควรจัดลำดับก่อนหลังให้แน่นอน เช่น ต้องการออมเงินไว้สำหรับท่องเที่ยวในปีนี้ และ

ออมเงินเพ่ือซื้อบ้านในอีก 3 ปีข้างหน้าในอนาคต 

กระบวนการวางแผนชีวิต มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การตั้งเป้าหมายชีวิต เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองเพื่อให้ บรรลุได้

ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น ต้องการเรียนให้จบการศึกษาสูงสุดในชีวิต ต้องกำหนดว่าจะจบการศึกษาเมื่อไหร่ 

จะประกอบอาชีพอะไร จะหารายได้เท่าไหร่ และหามาได้อย่างไร เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 การวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อได้ตั ้งเป้าหมายแล้วก็ต้องมีการ กำหนด

แผนงานเพื่อระบบวิธีที่ต้องปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เช่น เมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็ต้องเลือกอาชีพ

ใดอาชีพหนึ่ง ที่จะสามารถสร้างรายได้เพื่อนำมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยอาจ วางแผนเลือกอาชีพไว้

มากกว่า 1 อาชีพก็ได ้

ขั้นที่ 3 ประเมินทางเลือก ควรมีการประเมินว่าควรจะตัดสินใจเลือกอาชีพใดที่เหมาะสมกับ ตนเอง

มากที่สุดโดยเน้นที่ความสนใจและชอบในอาชีพนั้น รวมทั้งสามารถที่จะสร้างรายได้ให้ชีวิตของตนเอง มี

ความสุขอยู่ได้อย่างพอเพียง เช่น เลือกประกอบอาชีพทำร้านอาหาร นำรายได้ส่วนหนึ่งมาเก็บไว้เป็น เงินออม

เพ่ือใช้ในวัยเกษียณ อีกส่วนหนึ่งอาจจะนำมาใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายในร้านอาหาร เป็นต้น 



ขั้นที่ 4 การตัดสินใจ หากการวางแผนตามขั้นที่ 1 ถึงข้ันที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมาย ก็สามารถ ตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพได้ แต่หากไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องยกเลิกหรือถ้าต้องการที่จะประกอบ อาชีพอ่ืน ๆ ก็

ต้องปรับเปลี่ยนการวางแผนทางการประกอบอาชีพใหม่ 

ช่วงชีวิตในการวางแผนเป้าหมาย 

การวางแผนเป้าหมายชีวิตจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นวงจรชีวิตของแต่ละบุคคล ตั้งแต่

เด็กจนวัยชราก็จะมีอายุแตกต่างกันไป ความต้องการและเป้าหมายจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย บุคคล ส่วน

ใหญ่จึงต้องวางเป้าหมายและวางแผนในแต่ละช่วงชีวิตให้สอดคล้องกับรายได้และความรับผิดชอบ ในช่วงนั้น 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ซึ่งได้แก่ การตกงาน การเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว การเจ็บป่วย 

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ถ้ามีการเตรียมแผนเป้าหมายชีวิตไว้ก่อนก็จะช่วยแก้ปัญหาไว้ได้ 

1. ช่วงวัยเด็ก อายุในวัยเด็กจนถึงประมาณ 20 ปี เป็นวัยที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของบิดา มารดา

ที่ต้องเลี้ยงดู และเป็นช่วงการศึกษาหาความรู้ จึงยังไม่มีรายได้ท่ีจะนำมาจุนเจือครอบครัว 

2. ช่วงวัยหลังจบการศึกษา อายุประมาณ 21-30 ปี เป็นวัยที่อยู่ระหว่างการเริ่มสร้างครอบครัว เริ่ม

ทำงาน บางคนก็แต่งงานและสร้างฐานะ รายได้ในช่วงนี้จะค่อยเป็นค่อยไป และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ บางครอบครัวก็

เริ่มมีบุตรและเก็บเงินบางส่วนไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น 

3. ช่วงวัยทำงานเต็มที่ อายุประมาณ 31-45 เป็นช่วงระยะเวลาที่กำลังขยายครอบครัวและมีหน้าที่

การงานมั่นคง มีรายได้แน่นอน แต่เป็นช่วงที่มีความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องจ่ายค่า

เล่าเรียนบุตร ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

4. ช่วงก่อนวัยเกษียณอายุ อายุประมาณ 46-50 ปี เป็นช่วงที่มีรายได้และมีหน้าที่การงานสูงสุดในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง ในระยะนี้สำหรับผู้มีบุตรก็จะจบการศึกษาและทำงานหรือสร้างครอบครัวของตนเองได้แล้ว 

ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง เงินออมก็จะมีเพ่ิมข้ึน 

5. วัยเกษียณอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่รายได้จะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากรายได้ประจำไม่มี

เพราะออกจากงานแล้ว แหล่งรายได้มาจากเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินประกันสังคม ดอกเบี้ย เป็นต้น ใน

ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็ลดลงด้วย ถ้าบุคคลใดวางแผนการเงินมาเป็นอย่างดี ก็จะไม่มีปัญหาทางการเงิน แต่ถ้า

ไม่ได้วางแผนทางการเงินไว้ก่อนจะทำให้ชีวิตในช่วงนี้ลำบากมาก 

หลักการของการวางแผนเป้าหมายชีวิต 

ก่อนจะเริ่มต้นทำสิ่งใดก็ควรจะกำหนดเป้าหมายที่ต้องการไว้ล่วงหน้าเสมอ เพราะเป้าหมาย เป็น

เครื่องมือที่กำหนดทิศทางให้ทราบว่าสิ่งที่คาดหวังและต้องการทำให้สำเร็จได้นั ้นมีเพียงใด การวางแผน

เป้าหมายในชีวิตจึงควรจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จ อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั ้นหรือ

เป้าหมายระยะยาวก็ได้ แต่ 

 



 

เป้าหมายที่ดีนั้นควรจะกำหนดตาม SMART ดังนี้ 

S = Specific คือ จะต้องมีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง เช่น กำหนดเป้าหมายว่าอีก 3 ปี ถ้าหาก

เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้วจะทำงานเพ่ือหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

M = Measurable คือ สามารถวัดผลและประเมินผลได้ เช่น กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะเข้าอบรม

หลักสูตรระยะสั้น “การเป็นผู้ประกอบการ” ภายใน 3 เดือน 

A = Acceptable คือ สามารถยอมรับได้ เช่น ต้องการจะสร้างธุรกิจร้านขายกาแฟภายใน 1 ปี โดย

ศึกษาความเป็นไปได้ของตนเอง และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

R = Realistic คือ เป้าหมายนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เช่น ต้องการจะออกกำลังกาย

ทุกเช้าและเย็น หรือต้องการจะไปพักผ่อนในวันหยุด 

T = Timely คือ เป้าหมายนั้นต้องมีการกำหนดเวลาแน่นอน ถ้าไม่มีกรอบเวลาก็จะทำให้ความมุ่งมั่น

ลดลง และอาจจะทำ 

ปัจจุบันอาจจะมีการเพิ่มการวางแผนเป้าหมายชีวิตขึ้นมาอีก 2 ชนิด เรียกว่า SMARTER ดังนี้ 

E - Extending คือ เป้าหมายนั้นควรจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และเพ่ิมศักยภาพ ของผู้ปฏิบัติ 

เช่น เคยสอบคะแนนวิชาภาษาอังกฤษได้ 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนในการสอบ ครั้งต่อไปก็ควร

จะตั้งเป้าหมายในการสอบให้ได้มากกว่าเดิมประมาณ 19-30 คะแนน 

R - Rewarding คือ เป้าหมายที่กำหนดนั้น ควรจะคุ้มค่ากับการปฏิบัติ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทำ แล้วจะ

เกิดประโยชน์ คุ้มค่ากับแรงงานและเวลา รวมทั้งทรัพยากรด้วย 

แต่บางครั้งอาจมีเป้าหมายที่ต้องการหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกันของชีวิต สิ่งที่สำคัญคือ การรู้จัก จัดลำดับ

ความสำคัญของแต่ละเป้าหมาย โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและเป้าหมายหลักในชีวิตเป็นสำคัญ 

1.3การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 

วงจรการควบคุมคุณภาพ หรือวงจรเดมิ่ง โดยวงจรการควบคุมคุณภาพนี้สามารถนำมาใช้ในการ 

ดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ โดยเมื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้ว จะแบ่งออกได้ดังนี้ 

 

การวางแผน (P = Plan) คือ การวางแผนชีวิต ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ ระยะเวลา

ดำเนินการ โดยจะต้องทราบว่าตนเองนั้นอยากทำอะไร ต้องการอะไร แล้วจึงตั้งเป้าหมาย และดำเนินชีวิตให้

ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายของชีวิตแต่ละคนจะแตกต่างกัน 



 
 

การปฏิบัติงานตามแผน ( D = Do )  คือ การดำเนินงานตามข้ันตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เป็นทำตามแผนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นพยายาม 

 



 



 

 
 



การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (C=Check) คือ การตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน ตาม

แผน ว่าเมื่อดำเนินงานตามแผนแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด เป็น

การประเมินเป้าหมายชีวิตที่วางแผนไว้ โดยสอบถามตนเองว่าเป้าหมายชีวิตที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้นมี ข้อใดที่ทำ

สำเร็จลุล่วงแล้ว หรือต้องแก้ไขปรับปรุงวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 
 

 

 

 

 

 



การปรับปรุงแก้ไข (A = Action) คือการนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานนำผลการประเมิน

มาปรับปรุง และ/หรือพัฒนาวิธีการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมากยิ่งข้ึน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 2 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเองมีการวางแผนการ

ดำเนินงาน และดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจตนเอง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึ ง

ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับความหมายของผู้ประกอบการ คุณลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการ 

แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการหารายได้จากการเป็น

ผู้ประกอบการ และหน้าที่ของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ 

ความหมายของผู้ประกอบการ 

  ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเป็น ของ

ตนเอง มีการวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และ

ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพ่ือมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจ ตนเอง 

          ในทางเศรษฐศาสตร์ให้ความหมายของผู้ประกอบการว่า หมายถึงบุคคลที่สามารถนำปัจจัย การผลิต

ต่าง ๆ มาดำเนินการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยอาศัยหลักการบริหารที่ดี การตัดสินใจ

จากข้อมูลหรือจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างรอบคอบ รวมถึงความรับผิดชอบ ผลตอบแทน คือ กำไร (Profit) โดย

ผู้ประกอบการถือเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิต (ท่ีดิน ทุน แรงงาน และผู้ประกอบการ) 

 



ผู้ดำเนินการผลิตจึงเรียกว่าผู้ประกอบการ เพราะทำหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาพ้ืนฐาน ทาง

เศรษฐกิจว่าจะผลิตอะไรและผลิตเพ่ือใคร โดยจะรวบรวมปัจจัยการผลิต ดังนี้ 

1. ที่ดิน ได้แก่ ที่ดินรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ พืชหรือสัตว์ตามธรรมชาติ 

ความอุดมสมบูรณ์ของที่ดิน ปริมาณน้ำฝนและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์

สร้างขึ้นมาเองไม่ได้ แต่สามารถปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติได้ เช่น การใส่ปุ๋ยชีวภาพลง ในที่ดิน

ให้สมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้ผลดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดอยู่บนพื้นโลก เช่น สิ่งปลูก

สร้าง ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ผลตอบแทนจากการใช้ที่ดินเรียกว่า ค่าเช่า (Rent) 

2. แรงงาน เป็นทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ ความคิด แรงกายและแรงใจที่ทุ่มเท ให้แก่

การผลิตสินค้าและบริการ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 แรงงานฝีมือ เช่น แพทย์ วิศวกร นักฟิสิกส์ เป็นต้น 

2.2 แรงงานถึงฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน เป็นต้น 

2.3 แรงงานไร้ฝีมือ เช่น กรรมกร นักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ผลตอบแทนของ

แรงงานเรียกว่า ค่าจ้างและเงินเดือน (Wage and Salary) 

3. ทุน คือเครื่องจักรเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ในการผลิตสินค้าและ

บริการ ทุนหรือสินค้าทุน หรือสินทรัพย์ประเภททุน แบ่งเป็น 

3.1 สิ่งก่อสร้าง 

3.2 เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต เพื่อทำการผลิตสินค้าและบริการ ค่าตอบแทนของ ผู้ประกอบการ

เรียกว่ากำไร (Profit) 

ผู้ประกอบการจึงเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญที่สุด แม้ว่าจะมีปัจจัยการผลิตเช่น ที่ดิน แรงงาน 

และทุนอย่างมากมายก็ตาม การผลิตก็ไม่อาจจะเกิดข้ึนได้หากขาดผู้ประกอบการ 

 



 

 
1. เน้นการใช้นวัตกรรม (Innovation) เป็นการนำเอาแนวความคิดใหม่ หรือการนำประโอ จากสิ่งที่มีอยู่แต่

เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพ่ือทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือการทำในสิ่งที่แตกต่าง จากคนอ่ืน ซึ่ง

สามารถแบ่งประเภทของนวัตกรรม ได้ดังนี้ 

1.1 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการผลิต สินค้า

หรือบริการในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ได้แก่ นวัตกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี (Technological 

Innovation) 

 

 



1.2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกผลิตขึ้นใน เชิงพาณิชย์ที่

ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือเป็นสิ่งใหม่ในตลาด สามารถแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้หรือสินค้า ทั่วไป และ

ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้หรือการบริการ เป็นต้น 

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ๆ เกิดนวัตกรรมที่ สร้างความ

สะดวกสบายและความเจริญเพ่ือให้ดีขึ้น ซึ่งมาจากบุคคลต่าง ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มเท มีการ

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

3. เน้นการพัฒนาทักษะ ความชำนาญ (Skill Based) เป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพของ ผู้ประกอบการ ในการ

พัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความขา ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเปลี่ยนพฤติกรรม

ไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

4. มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (High Potential) เพ่ือตลาดภายในประเทศและตลาดตา และมีอัตราการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมที่ดี (High Growth Industry) 

แนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป้าหมายไปสู่ผู้บริโภค มีดังนี้ 

1. ยึดมั่นหลักการความต้องการผู้บริโภค (Consumer Command) และความต้องการสินค้า (Product 

Command) โดยศึกษาสินค้าเกษตรที่มีโอกาสเพ่ิมมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

2. ศึกษากลุ่มสินค้าในตลาดที่มียอดจำหน่ายไม่มากและมีคู่แข่งขันน้อย เพื่อสร้างตลาดเฉพาะ (Nish Market) 

ให้กับสินค้าที่จะอยู่ได้นานและขยายตัวได้ดี 

3. คัดเลือกและพัฒนาสินค้าท่ีให้โอกาสกับผู้บริโภคและมีตำแหน่งทางการตลาดที่ดี 

4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าตามเง่ือนไขของหน่วย ระหว่างประเทศ 

5. การใช้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้ ที่ให้คุณค่า

ทางด้านอาหารและยาพร้อมกันในการป้องกันโรคหอบหืด เป็นต้น 

 



แนวทางการหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการ 

การหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการ จะทำให้ทราบและเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ 

ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของกิจการ ลักษณะที่เหมาะสมของการเป็นผู้ประกอบการ การดำเนินงาน

ในลักษณะของหุ้นส่วนกิจการ ตลอดจนรู้จักวางแผนการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้

เรียนรู้เรื่องต้นทุนการผลิต กำไรและจุดคุ้มทุน ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ของ

ผู้ประกอบการให้มากขึ้นอีกด้วย ผู้ประกอบการจึงควรจะเตรียมความพร้อมในการประกอบการโดยศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เพื่อจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ประเภทของกิจการ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1.1 กิจการเจ้าของคนเดียว เป็นกิจการที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากเงินทุนจะมีไม่มากนัก ซึ่งกิจการนี้มี

ข้อดี คือ มีอิสระในการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ 

1) ลักษณะการดำเนินงาน โดยบุคคลคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่การงานต่างๆ ของธุรกิจเพียงผู้

เดียว และได้รับผลตอบแทนแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน 

2) ความรับผิดชอบในหนี้สิน ไม่จำกัดจำนวน 

1.2 ห้างหุ้นส่วน ขนาดกิจการมักจะใหญ่กว่าประเภทแรก เนื่องจากระดมทุนได้มากกว่า ถึงแม้จะมี

จำนวนหุ้นส่วนไม่มากก็ตาม 

1) ลักษณะการดำเนินงาน เป็นกิจการที่มีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน โดยหุ้นส่วนทั้งหมดจะต้องมี

สัญชาติไทยซึ่งมักจะเป็นคนรู้จักกันเอง ไม่เปิดขายต่อสาธารณะ 

2) ความรับผิดชอบในหนี้สิน ห้างหุ้นส่วน จะมีหุ้นส่วนอยู่ 2 จำพวก คือ (1) หุ้นส่วนจำกัดความ

รับผิดชอบ จะรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ตนตกลง และ (2) หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ จะ รับผิดชอบ

ในหนี้สินของห้างโดยไม่จำกัดจำนวน 

1.3 บริษัทจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่าบริษัทจำกัดนั้นคือบริษัทประเภทซึ่ง

จัดตั้งด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่าๆ กัน โดยต้องมีคณะบุคคลคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะผู้เริ่มก่อการ 

(Promoter)” จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) 

1) ลักษณะการดำเนินงาน บริษัทจำกัด คือ ธุรกิจประเภทที่ตั้งขึ้นโดยแบ่งทุนเป็นหุ้นมี มูลค่าเท่าๆกัน

ของกลุ่มบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 คนเพื่อทำกิจการร่วมกันซึ่งมีวัตถุประสงค์จะหากำไรเพ่ือมาแบ่งกัน 

2) ความรับผิดชอบในหนี้สิน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่ง ใช้ไม่ครบมูลค่า

ของหุ้นที่ตนถือ 

2. แหล่งการเงินของผู้ประกอบการ เม่ือธุรกิจเริ่มเติบโต ผู้ประกอบการก็จะมองหาแหล่งเงินกู้ ต่างๆ เพื่อ

มาขยายกิจการ ซึ่งแหล่งเงินทุน ได้แก่ 

 



2.1 ธนาคารพาณิชย์ 

2.2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.3 การร่วมลงทุน (Venture Capital) เป็นองค์กรทางการเงินที่พร้อมจะนำเงินมาร่วมลงทุนระยะ

ยาวในธุรกิจเริ่มใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ทั้งนี้ เมื่อกิจการเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุน จากการ

ร่วมลงทุนแล้ว ก็จะขายหุ้นเพ่ือหวังผลกำไรจากส่วนเพิ่มของมูลค่าหุ้น - 

2.4 นอกจากนี้ ยังมีองค์กรภาครัฐอีกมากที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านวิชาการ กา ร

ผู้ประกอบการ เช่น ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศ.ง.ป.) บรรษัท

เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

3. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ถือเป็นส่วนสำคัญเพราะสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดธุรกิจได้ การทั้งยัง

เป็นเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จในการทำกิจการของบุคคลนั้นได้ดี ซึ่งการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ ประสบ

ความสำเร็จได้นั้น ต้องพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้อง

ลงทุนและลงแรง ต้องทำงานหนักเพราะต้องตัดสินใจดำเนินการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา จึงจำเป็น ที่จะได้รับ

การสนับสนุนจากสมาชิก โดยเฉพาะครอบครัว 

3.2 มีความมั่นใจในตนเอง คนที่เชื่อมั่นในตนเองจะเป็นคนที่มีกำลังใจให้ตนเองสูง ไม่กลัวที่ จะต่อสู้

กับปัญหาและอุปสรรค จึงมีโอกาสสูงที่จะบรรลุกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้คน ที่ทำงานด้วย

หรือคนอ่ืนที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นตามไปด้วย 

3.3 มีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองชัดเจน ผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่าตนเองกำลังอยู่ในธุรกิจ อะไร 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนคืออะไร ธุรกิจของตนเมื่อเทียบกับคู่แข่งมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้าง นอกจากนี้

ยังต้องรู้กลยุทธ์ว่าทำอย่างไร ธุรกิจของตนจึงจะประสบความสำเร็จได้ เช่น รู ้ว่าทำอย่างไรจึง จะทำให้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนถูกใจผู้บริโภคได้มากกว่า มีคุณภาพมากกว่า เป็นต้น 

3.4 มีแผนงานที่เป็นระบบ หรือเรียกว่าแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถสร้าง แผน

ธุรกิจ เพื่อชี้ให้เห็นว่าจะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยใคร เมื่อใด ใช้เงินทุนเท่าใด จะได้ผลอย่างไร มีแผนธุรกิจที่

ชัดเจนจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นอยู่และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

3.5 มีความสามารถบริหารการเงิน ผู้ประกอบการจำนวนมากประสบความสำเร็จได้จากการ ใช้ทักษะ

ด้านการตลาดหรือการผลิต แต่จะไม่พัฒนาทักษะในเรื่องบัญชีและการเงิน โดยจะผลักภาระ หน้าที่ของ

พนักงานบัญชี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตของเงินทุนในกิจการ เมื่อกิจการเติบโต ความซับซ้อนและ

ปริมาณของกิจกรรม การค้ายิ่งมีมากขึ้น ผู้ประกอบการควรทราบว่าขนาดที่แท้จริงของ กิจการเป็นอย่างไร 



เช่น มีสินทรัพย์ รายได้ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไรเป็นอย่างไร ควรรู้วิธีการตรวจสอบฐานะ ทางการเงินและผลการ

ดำเนินงานของกิจการ 

3.6 มีความสามารถทางการตลาดในสภาวะการแข่งขันแบบนี้ ความสามารถทางการตลาดเป็น ทักษะ

สำคัญที่จะทำให้กิจการอยู่รอดได้ ผู้ประกอบการจะต้องแสดงฝีมือด้านนี้ให้เห็นชัดเจนว่าตนเองรู้วิธี การที่จะ

นำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดให้ประสบผลสำเร็จได้ 

3.7 มีความสามารถในการแข่งขันได้ในการดำเนินงานจริงมักจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ประกอบการ ที่ดี

จะต้องคาดการณ์ได้แม่นยำว่าสภาพตลาดและการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และวางแผน และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า 

3.8 มีแหล่งสนับสนุนที่ดี ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นมักจะเป็นบุคคลที่รู้ เครือข่าย 

แหล่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจของตน เช่น ผู้ประกอบการอาวุโสที ่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน สามารถ

สนับสนุนแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน สถาบันการเงินที่สามารถให้คำปรึกษาเกย เงินทุนและการ

ขยายกิจการ เป็นต้น การพัฒนาตนเองให้มีเครือข่ายกว้างขวางจะช่วยทำให้มีที ่ปรึกษา ในการขอความ

สนับสนุนด้านต่าง ๆ ในอนาคต 

3.9 มีทักษะประสานงาน ผู้ประกอบการควรทราบว่าตนเองไม่สามารถรู้ทุกเรื่องด้วยตัวคนเดียวได้ 

โดยเฉพาะเมื่อกิจการเริ่มขยายตัว การมีทักษะการประสานงานทั้ง ภายในกิจการ และกับภายนอกกิจการจะ 

ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

3.10 มีการจัดองค์กรที่เหมาะสม การจัดองค์กรที่เหมาะสมเป็นการมีสายการบังคับบัญชาที่ ชัดเจน 

ไม่ซับซ้อน เหมาะกับขนาดของกิจการและปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดขององค์กรที่เจริญเติบโตขึ้น 

4. การเริ่มต้นธุรกิจ หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการควรมีแล้ว ก็จะเริ่มต้นทำธุรกิจ 

โดยการเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมการอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อ ให้เกิดความพร้อมมาก

ที่สุด ซ่ึงข้ันตอนที่จะช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปได้ง่ายข้ึน มีดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เลือกธุรกิจเลือกดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม และมีความพร้อมเพียงพอรวมถึงการพิจารณา ความ

เป็นไปได้ในการดำเนินการ ทั้งด้านบุคลากร ด้านความถนัด โอกาสในตลาด ฯลฯ โดยที่ธุรกิจนั้น อาจจะไม่

จำเป็นจะต้องเป็นธุรกิจการค้า อาจจะเป็นธุรกิจบริการก็ได้ 

ขั้นที่ 2 จัดสรรบทบาท แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือให้ดำเนินงาน

สะดวก 

ขั้นที่ 3 วางแผนการดำเนินการ ก่อนที่จะสามารถวางแผนการดำเนินงานได้นั้น ควรจะต้องทราบ

ข้อมูลเหล่านี้ก่อน ได้แก่ 

1) ผลสำรวจตลาดว่าใครเป็นผู้ซื้อ ซื้ออย่างไร ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไร มีผู้ซื้อมากน้อยแค่ไหน ซื้อมาก

เท่าใด 



 

2) ข้อมูลคู่แข่งขัน คู่แข่งสำคัญคือใคร จุดอ่อนจุดแข็งคืออะไร ใช้วิธีการขายอย่างไร 

3) วิธีจัดการกับต้นทุน 

4) การดำเนินการด้านธุรกรรมการเงิน 

ขั้นที่ 4 การวางแผนธุรกิจ ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจเกิดใหม่มักจะตั้งความหวังไว้อย่างสวยงาม แต่

มักจะไม่มีทางทำได้สำเร็จ ในกระบวนการวางแผนธุรกิจฟังคำนึงถึงสิ่งสำคัญต่อไปนี้ 

1) เลือกธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มุ่งเน้นความสนใจไปที่ธุรกิจที่ตนเองมีความรู้ ความชำนาญเป็น

อย่างดี ไม่มีธุรกิจใดที่จะสามารถแข่งขันกับตนเองได้ 

2) ทำในสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด ควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน และให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนเองทำ

ได้ดีที่สุด 

3) รู้จักความพอดี กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างกว้างๆ เพียง 2-3 ข้อ เพื่อ กำหนดทิศทางการ

ดำเนินงานของกิจการ อย่างไรก็ตาม ควรจะวางเป้าหมายอย่างชัดเจนในการดำเนินงาน 1 ปี และประเมินผล

เป็นประจำทุกเดือนเพื่อสำรวจสภาพและฐานะทางธุรกิจ 

5. ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) คือ ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลิตสินคา้หรือ บอนสู่ตลาด 

ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตสินค้าหรือบริการประกอบด้วย 

5.1 ที่ดิน (Land) 

5.2 แรงงาน (Labor) 

5.3 เงินทุน (Capital) 

5.4 ความรู้ความชำนาญของผู้ประกอบธุรกิจ (Entrepreneurial Ability) 

ต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ป้อนทรัพย์ ที่จำเป็นต่อ

การผลิตเพื่อมิให้มีการนำทรัพยากรนั้นไปใช้เพื่อการอื่น อาจมีทั้งต้นทุนที่มองเห็นว่าจ่าย และต้นทุนที่มองไม่

เห็นว่าจ่ายจริง เพื่อให้ธุรกิจคงการผลิตสินค้าหรือบริการได้ โดย 

- ต้นทุนที่มองเห็นว่าจ่ายจริง คือ ค่าใช้จ่ายซึ่งต้องจ่ายเป็นเงินให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกธุรกิจ เช่น 

ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 

-  ต้นทุนที่มองไม่เห็นว่าจ่ายจริง คือ ต้นทุนของทรัพยากรที่ธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจนั้น เป็นเจ้าของเอง ซึ่งไม่

จำเป็นต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อให้ได้มา เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ฯลฯ 

6. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix = 4P's) เม่ือระบุความต้องการของลูกค้าได้ และเริ่มผลิต

สินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า จึงต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 

 



6.1 สินค้า (Product) หมายถึง สิ่งของที่เสนอขายให้แก่บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ 

ฉลาก รูปลักษณ์ นโยบาย และการให้บริการแก่ลูกค้า 

6.2 ราคา (Price) คือ ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและความต้องการในตลาด ซึ่งหมายถึง 

ราคาสินค้าทั้งปลีกและส่ง ส่วนลด เบี้ยเพ่ิม และเครดิตที่เราให้แก่ลูกค้า 

6.3 สถานที่จำหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการกระจายสินค้าซึ่งสินค้าจะถูกส่งจากผู้ผลิต ไปยัง

ผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางการตลาด 

6.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เป็นลูกค้ากลุ่ม เป้าหมาย 

โดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานขาย 

7. กำไรและการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในระบบการตลาดนั้น ธุรกิจจะแสวงหาโอกาส ในการทำกำไร

สูงสุด สิ่งสำคัญท่ีต้องตัดสินใจคือปริมาณการผลิต เพ่ือให้เข้าใจถึงเหตุผลของการตัดสินใจ ของกิจการ โดยการ

วิเคราะห์หากำไร และผลกำไรที่เพ่ิมข้ึน 

กำไร คือ ผลต่างระหว่างรายได้ทั้งหมดท่ีได้จากการขายสินค้ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

(รายได-้ค่าใช้จ่าย=กำไร) 

การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย

อาจจะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยจะทำให้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็

ตามเครื่องจักรเครื่องมืออย่างเดียวนั้นไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ พนักงานจะต้องได้รับการ

ฝึกอบรมให้มีทักษะในการใช้เครื่องจักรเครื่องมือเหล่านั้นด้วย และผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการต้องสามารถ

บริหารให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

ปัจจัยการผลิตสามารถนำมาผสมผสานกันได้หลายวิธี หากผสมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพธุรกิจนั้นก็จะมี

ประสิทธิภาพในการผลิตสูง แต่หากเลือกใช้วิธีที ่ไม่เหมาะสมประสิทธิภาพการผลิตจะต่ำลง วิธีที ่จะเพ่ิม

ประสิทธิภาพทางการผลิตได้คือ (1) การจัดแบ่งแรงงานที่ใช้ในการผลิตอย่างเหมาะสม ได้แก่ การแยกงานชิ้น

ใหญ่ ซับซ้อนออกเป็นงานชิ้นย่อยหลายงาน เพื่อให้แต่ละคนสามารถทำงานแต่ละชิ้นได้อย่างชำนาญ เป็น

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน และ (2) การจัดสายงานผลิตแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยที่มีความชำนาญในการผลิต

งานหรือสินค้าเพียงไม่ก่ีชนิด ซึ่งกิจการที่มีเป้าหมายธุรกิจเฉพาะด้านจะมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานที่ทำ

และสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 

           ผู้ประกอบการที่พอเพียงจะคำนึงถึงความมั่นคงและยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ มากกว่าการแสวงหา

ผลประโยชน์ ดังนั้น จึงต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจที่ตนดำเนินงานอยู่และมีการศึกษาข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

เพื ่อให้สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีความรอบคอบในการตัดสินใจแต่ละครั ้ง เพื ่อป้องกัน

ข้อบกพร่องเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น และต้องมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ ไม่ผลิต



หรือซื้อขายสินค้าที่ก่อโทษหรือสร้างปัญหาให้กับคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความขยันหมั่นเพียร อดทนใน

การพัฒนาธุรกิจไม่ให้บกพร่องและก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตปรับปรุง

สินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี ขณะเดียวกันต้องมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกข้ันตอนของการดำเนินธุรกิจ 

หน่วยที่ 3 รูปแบบและความเป็นเจ้าของธุรกิจ 

ประเภทของกิจการธุรกิจ 

   การที่จะศึกษาในเรื่องของบัญชีนั้นสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้กับหน่วยงานต่าง  ๆ มากมายใน

ระบบเศรษฐกิจแต่จะเน้นที่หน่วยงานธุรกิจ (Business Firm) ซึ่งมีทบทาบที่สำคัญเป็นอย่างมากในระบบ

เศรษฐกิจหน่วยงานธุรกิจคือหน่วยงานซึ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสินค้าและบริการโดยมี

วัตถุประสงค์หลักคือแสวงหากำไร 

การแบ่งประเภทของธุรกิจสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 

1.แบ่งตามลักษณะการดำเนินงานหือกิจกรรมบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 

1.1กิจการเก่ียวกับการให้บริการ (Service Firm) ในธุรกิจประเภทนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นคือการให้บริการ

เช่น ร้านซักรีดสถานรักษาพยาบาล ร้านตัดผมและธนาคาร เป็นต้น 

1.2กิจการประเภทพานิชยกรรม (Merchandising Firms) เป็นกิจการที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเองแต่

จะซื้อสินค้ามาเพ่ือที่จะสามารถขายไปได้ทันทีเช่น ร้านขายของชำห้องสรรพสินค้า 

1.3กิจการผลิต (Mautacturig Firms)เป็นการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบและ

ชิ้นส่วนต่าง ๆให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเช่นบริษัทผลิตผลไม้กระป่องบริษัทผลิตรถยนต์เป็นต้น 

2.แบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฎหมายซึ่งสามารถแบ่งตามได้ 3 ประเภทคือ 

2.1กิจการเจ้าของคนเดียว (IndividualProprship)เป็นกิจการขนาดเล็กให้เงินทุนไม่มากนักเจ้าของ

กิจการเป็นผู้บริหารเองเช่นร้านรายย่อยลักษณะธุรกิจประเทศนี้ก็คือเจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบในหนี้สิน

ของธุรกิจโดยไม่จำกัดจำนวนเมื่อธุรกิจต้องการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายกิจการก็อาจทำได้ลำบากเป็นข้อเสียชองธุรกิจ

ประเภทนี้  

2.2ห้างหุ้นส่วนจำกัด(Partnership)เป็นธุรกิจซึ่งมีบุคคลต้องแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมี

สัญญาเข้ากันเป็นหุ้นส่วนกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการบริหารงานและแบ่งปันผลกำไรร่วมกันผู้เป็นส่วนหนึ่งคน

ใดจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารห้างหุ้นส่วนสามารถแบ่งได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำกัด 

-ห้างหุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่

จำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญจะนำไปจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ 

 

 



  

-ห้างหุ้นส่วนจำกัดคือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้าง

หุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนที่

เป็นนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้เช่นเดียวกับบริษัทจำกัดส่วห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนเสียภาษีเงินได้

เหมือนบุคคลธรรมดา 

2.3บริษัทจำกัด (Limited Company)เป็นกิจการที่ต้องขึ้นด้วยการแบ่งเงินทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นล่ะ

เท่า ๆกันผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่คนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือคุณสมบัติ

ของผู้ถือหุ้นไม่มีความสำคัญเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดตายหุ้นที่ถืออยู่ก็สามารถจำหน่วยให้ผู้ลงทุนอื่น ๆ ไปได้

โดยไม่ต้องเลิกบริษัท 

การดำเนินการใด ๆ ตามกกหมายสามารถทำในนามบริษัทเพราะถือเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก

เจ้าของผู้เป็นเจ้าของเรียกว่าผู้ถือหุ้นไม่สิทธิโดยตรงในการดำเนินงานชองบริษัทแต่มีสิทธิออกสียงเลือก

คณะกรรมการบริหารงานและมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในผลกำไรของบริษัทมรรูปของเงินปันผล(Dividends) 

การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องทำให้เพิ่มทุนสามารถทำได้ง่ายลักษณะของกิจการประเภทนี้จึง

เป็นกิจการค้าขนาดใหญ ่

บริษัทจำกัดมี 2 ประเภท คือบริษัทเอกชนจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 

-บริษัทเอกชนจำกัดหมายถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 

1095 “อันว่าบริษัทจำกัดคือบริษัทประเภทซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กันโดยมีผู้ถือหุ้น

ไม่ถึงหนึ่งรอยคนรวมทั้งนิติบุคคล(ถ้ามี)ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่างรับผิดชอบจำกัดเยงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งให้

ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 

-บริษัทมหาชนจำกัดหมายถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535ซึ่งได้บัญญัติ

ไว้ในมาตรา 15 “บริษัทมหาชนจำกัดคือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชน

โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระและบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่

นั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 

รูปแบบของธุรกิจ 

         การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดย

ลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนเป็นกลุ่มคณะก็ได้ 

          การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ

ที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็น

ต้น 

 



         ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรที่พอประมาณ 

1. กิจการเจ้าของคนเดียว (proprietorship) 

            ลักษณะของกิจการประเภทนี้คือ การตัดสินใจต่าง ๆ เป็นสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว  คิด

คนเดียว ทำคนเดียว  

           ผลดีคือตัดสินใจง่ายและรวดเร็ว   แต่ผลจากการคิดคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นผลดี…ได้กำไร หรือเป็น

ผลเสีย….ขาดทุน ก็รับผลคนเดียวเต็ม ๆ   ซึ่งลักษณะธุรกิจประเภทนี้จะดีมากถ้าเจ้าของไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุน

หมุนเวียน เพราะธุรกิจประเภทนี้ไม่สามารถระดมทุนจากใครได้ โดยมีลักษณะดังนี้ 

      1. มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ใช้เงินลงทุนน้อย 

      2. เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สิน

ของเจ้าของได้ ถ้าทรัพย์สินของกิจการไม่เพียงพอชำระหนี้ 

      3. เจ้าของกิจการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งผลกำไรและผลขาดทุนเพียงคนเดียว 

      4. การควบคุมการดำเนินงานโดยเจ้าของกิจการคนเดียว  

 2.ห้างหุ้นส่วน แบ่งเป็น  2 ประเภท 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ordinary partnership) 

             คือ ห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน 

ดังนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงมีสิทธิดำเนินกิจการในนามห้างหุ้นส่วนได้ ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียน

หรือไม่ก็ได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญจึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน มีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (limited partnership) 

ห้างหุ้นส่วนประเภทซ่ึงมีผู้เป็นหุ้นส่วน  2  จำพวก  คือ 

          หุ้นสว่นจำพวกจำกัดความรับผิด  ได้แก่  ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน  ซึ่งรับผิดจำกัดเพียง

จำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น 

         หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด  ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้ง

ปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน  

 3.บริษัทจำกัด (company limited) 

            ตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น  แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน  โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดเพียงไม่เกินจำนวน

เงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ  ซึ่งลักษณะของบริษัทจำกัด  สรุปได้ดังนี้ 

แบ่งหุ้นออกเป็นหุ้นละเท่า ๆกัน 

ผู้ถือหุ้นรับผิดจำกัดเพียงเงินค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบ  

มูลค่าของหุ้นๆหนึ่งนั้น ต้องไม่ต่ำกว่า  5 บาท 



หุ้นหนึ่งนั้นแบ่งแยกไม่ได้  

บริษัทจำกัด (company limited) 

ตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น  แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆกัน  โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดเพียงไม่เกิน

จำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ  ซ่ึงลักษณะของบริษัทจำกัด  สรุปได้ดังนี้ 

                แบ่งหุ้นออกเป็นหุ้นละเท่าๆกัน 

                ผู้ถือหุ้นรับผิดจำกัดเพียงเงินค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบ 

                มูลค่าของหุ้นๆหนึ่งนั้น ต้องไม่ต่ำกว่า  5 บาท 

                หุ้นหนึ่งนั้นแบ่งแยกไม่ได้  

การจัดตั้งบริษัทจำกัด 

1.1 มีบุคคลอย่างน้อย 7 คน มารวมกันจัดตั้ง บุคคลกลุ่มนี้เรียกว่า "คณะผู้ก่อการ" 

1.2 ทำหนังสือบริคณห์สนธิ นำหนังสือบริคณห์สนธิไปจดทะเบียนที่กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

1.3 คณะผู้ก่อการจะต้องทำหนังสือชี้ชวน เพื่อให้มีผู้สนใจมาซื้อหุ้นของบริษัทและจะต้องดำเนินการ

ให้มีผู้มาจองหุ้นของบริษัทจนครบจำนวนหุ้นที่ขอจดทะเบียน 

1.4 เมื่อมีผู้จองหุ้นจนครบทุกหุ้นแล้ว บริษัทเรียกผู้จองหุ้นทุกคนประชุมจัดตั้งบริษัท โดยในที่ประชุม

จะต้องเลือกตั้งกรรมการบริหารบริษัทอย่างน้อย 1 คน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการในการกระทำ

การแทนบริษัท และดำเนินการเรียกเก็บค่าหุ้นครั้งแรกอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น 

1.5 หลังจากเรียกเก็บค่าหุ้นครั้งแรกแล้ว จึงไปขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเพื่อให้มีสภาพเป็นนิติ

บุคคลตามกฎหมาย โดยนำสำเนาการประชุม หนังสือบริคณห์สนธิระเบียบข้อบังคับไปขอจดทะเบียน 

1.6 ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจำกัด 

1.7 ต้องมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ภายในราชอาณาจักร 

หนังสือบริคณห์สนธิคืออะไร 

 คือหนังสือที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทและร่วมกันลงชื่อไม่น้อยกว่า 7 คน (ผู้เริ่มก่อการ) 

มีรายละเอียดดังนี้ 

      1. ชื่อบริษัทจะต้องมีคำว่า "จำกัด" ไว้ท้ายชื่อนี้ด้วยเสมอไป 

      2. สำนักงานของบริษัทซึ่งจดทะเบียนจะต้องอยู่ ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต 

      3. วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท 

      4. คำแสดงว่าความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจะมีจำกัด 

      5. จำนวนทุนเรือนหุ้นแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่ากำหนดหุ้นละเท่าไร 

      6. ชื่อสำนักงานและลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการทั้งจำนวนหุ้นที่ซื้อไว้แต่ละคน 

 



บริษัทมหาชนจำกัด (public company limited) 

  คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน  โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิด

จำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ  และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์

สนธ ิ

การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด 

     1. มีกลุ่มผู้ก่อการเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คนข้ึนไป และมีกรรมการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 

      2. มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 0.6 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายทั้งหมดรวมกัน และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ส่วนหุ้นจำนวนที่เหลือ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถือไว้ได้รายละไม่เกินร้อยละ10 

      3. ต้องมีทุนที่ชำระด้วยตัวเงินไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและจะต้องมีมูลค่าไม่

ต่ำกว่าหุ้นละ 20 บาท และไม่เกินหุ้นละ 100บาท 

ประเภทของธุรกิจ 

    การเลือกประกอบธุรกิจแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ประกอบการที่สามารถจะขับเคลื่อนธุรกิจ  

ไปได้  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  4 ประเภท  ดังนี้ 

            1. ธุรกิจการผลิต 

            2. ธุรกิจค้าส่ง 

            3.  ธุรกิจการค้าปลีก 

            4. ธุรกิจบริการ 

ความหมายของธุรกิจสัมปทาน 

  สัมปทาน (Licensing)  คือ  การที่กิจการหนึ่งให้สิทธิในการผลิตสินค้า โดยใช้เครื่องหมายการค้า 

ลิขสิทธิ์ และสิทธิทางการตลาดอื่น ๆ แก่อีกกิจการหนึ่ง โดยกิจการผู้รับสิทธิหรือได้รับสัมปทานต้องจ่าย

ค่าตอบแทนตามท่ีได้ตกลงกันไว้ และชำระค่าธรรมเนียม 

แฟรนไชส์ (Franchise)  เป็นสิทธิในเรื่องเครื่องหมายการค้า การจัดการธุรกิจ และสัมปทานในการค้า

ระบบสาขาในข้อจำกัดของพ้ืนที่ให้บริการ คำว่า “แฟรนไชส์ (Franchise)”  มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส 

คือ “Franchise”  แปลว่า  “สิทธิพิเศษ”  แฟรนไชส์  หมายถึงกลยุทธทางธุรกิจหรืแตลาดในการกระจาย

สินค้า หรือบริการสู่ผู้บริโภคโดยหน่วยธุรกิจซึ่งประสบความสำเร็จและต้องการขยายการจำหน่ายสินค้า หรือ

บริการของตน (บริษัทแม่)  โดยผ่านหน่วยค้าปลีก (บริษัทสมาชิก)  ซึ่งเป็นผู่ประกอบการอิสระ และทั้งสอง

ฝ่ายได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ เทคนิคการตลาดและอำนาจของ

บริษัทแม่ ในการควบคุมหน่วยธุรกิจนั้นเพื่อแลกกับการได้รับชำระค่าธรรมเนียม และค่ารอยัลตี้จากบริษัท

สมาชิก 



หน่วยที่ 4 กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจนั้นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อผู้ประกอบการอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการควรจะ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทาง

กฎหมายที่ระบุไว้ให้ปฏิบัติตาม ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนั้นมีหลายฉบับด้วยกัน เช่น กฎหมาย

แรงงาน เพราะเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรของนายจ้าง และองค์กร

ของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนดให้นายจ้าง ลูกจ้างและองค์กรดังกล่าวปฏิบัติต่อกันและต่อรัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้

การจ้างงาน และการใช้งาน การประกอบกิจการและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดย

เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายฉบับอื่น ๆ  ที ่เกี ่ยวข้องอีก ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ กฎหมาย

ประกันสังคม กฎหมายเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากร และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

การจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการ 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือ นิติ

บุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบ

กิจการอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 

 
กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

1. ผู้ประกอบการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 

2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่ง ขายได้เป็น

เงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 

 



3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ

สินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป 

4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียวหรือหลายอย่าง และขายสินค้าที่

ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดขายสินค้าที่ผลิตได้มี

ราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 

5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การ

ขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การ

รับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ

จำนำ และการทำโรงแรม 

6. ขายให้เช่า ผลิต หรือ รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบ

ดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต ให้

เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 

10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

11. การให้บริการเครือ่งเล่นเกมส์ 

12. การให้บริการตู้เพลง 

13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จาก

งาช้าง 

กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย 

2. พาณิชยกิจเพ่ือการบำรุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 

3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 

4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 

6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

 



6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบการพาณิชยกิจเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน

ที่เป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการ

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นกิจการที่เป็น

บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ได้แก่ 

1)   ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดี

ทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

2)   ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 

3)  ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ

อินเตอร์เน็ตให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4)   การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเตอร์เน็ต 

5)   การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

6)   การให้บริการเครื่องเล่นเกม 

7)   การให้บริการตู้เพลง 

8)   โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้างและ

ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 

6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 

7. พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 

สถานที่จดทะเบียน 

1. กรุงเทพมหานคร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานเขตทุกแห่งรับจดทะเบียนพาณิชยกิจ

ของผู้ประกอบการที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น 

2. เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการที่มี

สำนักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนั้น หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี 

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 

1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบการพาณิชยกิจ 

2. การเปลี่ยนแปลงรายการตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 

3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบการพาณิชยกิจ 

4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันสูญหาย 

 



หน้าที่ของผู้ประกอบการ 

1. จดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแต่กรณ 

2. แสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนไว้ ณ สำนักงาน ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

3. จัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณชยกิจไว้หน้าสำนักงานโดยเปิดเผยภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่

จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษรต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็

ได้ และจะต้องตรงกับชื่อท่ีจดทะเบียนไว้ หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า “สาขา” ด้วย 

4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน 

5. ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบสำนักงานของผู้ประกอบการ 

บทกำหนดโทษ 

1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า

ไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็น

ความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงาน ที่

เห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 

20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. ผู้ประกอบการที่ฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้าหรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่าง

ร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะ

ประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 

4. ผู้ประกอบการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบการต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือท้ังปรับทั้งจำ 

เครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดง 

ว่าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน ซึ่ง

เครื่องหมายการค้า อาจจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความตัวหนังสือ ตัวเลข 

ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 

 



เครื่องหมายการค้ามี 3 ประเภท ได้แก่ 

1. เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่า

บริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอ่ืน 

2. เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้อง

กับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรอง แหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ/วิธีการ หรือเพ่ือรับรองภาพ 

คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั้น 

3. เครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจ

ในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอ่ืนใดของรัฐ

หรือเอกชน 

ลักษณะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ 

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 

2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

3. ไม่เปน็เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนไว้ 

ลักษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง 

1. ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อนั้นทราบ และเข้าใจได้ว่าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่าง กับสินค้าอ่ืน 

2. ต้องไม่เป็นภาพ/คำ ข้อความหรือสิ่งที่ใช้กันทั่วไปทางการค้าขาย เช่น คำว่า น้ำปลาใช้กับสินค้าน้ำปลา ถือ

ว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 

อายุการคุ้มครอง จะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี 

โดยให้ยื่นคำขอต่ออายุภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ 

การให้บริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า 

1. นำรูปเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนไปขอตรวจค้นด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริการและตรวจรับคำขอชั้น 3 กรม

ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

2. กรอกแบบฟอร์ม (ก.09) ขอตรวจสอบเครื่องหมายพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตรวจค้น ชั่วโมงละ 100 บาท 

และขอให้ระบุว่า เครื่องหมายจะใช้กับสินค้า/บริการ 

สถานที่ย่ืนคำขอ 

1. กลุ่มบริการและตรวจรับคำขอ สำนักเครื่องหมายการค้า ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศ 

 


