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จุดประสงค สมรรถนะและคําอธิบายรายวิชา

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

 1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและ

  การเปนผูประกอบการ หลกัการจดัการการเงนิ หลกัการบรหิารงานคณุภาพและเพิม่ผลผลติ

  เบื้องตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

 3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 

  รอบคอบ ขยัน ประหยัด และอดทน 

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและ

  การเปนผูประกอบการ หลกัการจดัการการเงนิ หลกัการบรหิารงานคณุภาพและเพิม่ผลผลติ

  เบื้องตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย 

 3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน 

 4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและ

การลงทุน ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ รูปแบบและการจัดทําแผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงาน

คุณภาพและเพิ่มผลผลิต ในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและ

การเปนผูประกอบการ

คําอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา 30200-0003  ช่ือวิชา ธุรกิจและการเป�นผู้ประกอบการ 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)



ตารางวิเคราะหสมรรถนะรายวิชา

วิชา ธุรกิจและการเป�นผู้ประกอบการ  รหัสวิชา 30200-0003
ระดับชั�น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)  
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1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 

2. แนวคิดการเปนผูประกอบการ 

3. บทบาทหนาที่องคกรธุรกิจ  

4. ระบบเศรษฐกิจตลาด  

5. กฎหมายที่ผูประกอบการควรรู  

6. ภาษีอากรสําหรับธุรกิจ  

7. แผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ   
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คํานํา

 หนังสือเรียน ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ เลมนี้ ไดเรียบเรียงข้ึนตรงตามเนื้อหาสาระ

มาตรฐานการเรยีนรูและคาํอธบิายรายวชิา ตามหลกัสูตรประกาศบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) พุทธศกัราช 

2563 ของสํานักงานคณะการรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใชเปนหนังสือประกอบ

การเรียน การสอน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดความรู ความเขาใจ และนําไปปฏิบัติได มีเนื้อหา

ประกอบดวย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ แนวคิด การเปนผูประกอบการ บทบาทหนาที่องคกรธุรกิจ 

ระบบเศรษฐกิจตลาด กฎหมายที่ผู ประกอบการความรู  ภาษีอากรสําหรับธุรกิจ แผนธุรกิจ

ทีมี่ประสทิธิภาพ ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการประกอบธรุกจิ และจรรยาบรรณผูประกอบการ

ยุคใหม รวมทั้งแบบประเมินผลการเรียนรู แบบฝกทักษะการทํากิจกรรมสงเสริมคุณธรรม นําความรู

และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีดี 3 ดาน การปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่กําหนดเปนรายบุคคล

และกิจกรรมกลุมไวอยางสมบูรณตรงตามจุดประสงคการเรียนรู และสมรรถนะอาชีพที่ตองการ

ใหเกิดตอผูเรยีน การจดัสรางหนงัสอืเรยีนกลุมทักษะวชิาชพีเลอืกเลมนีส้าํเรจ็ลงได เกดิจากความมุงมัน่

ตั้งใจของผูเรียบเรียงที่ตองการใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประโยชนสูงสุด ทั้งความรู ความเขาใจ 

และสมรรถนะอาชีพ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได และเพื่อใชเปนพื้นฐานสูการเปน

ผูประกอบการที่ดีในอนาคตที่เตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ฐานความรูสูยุคโลกาภิวัตน

 ผูเรียบเรียงคาดหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา ผูประกอบการ

รายใหม ครู-อาจารย และผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป สําหรับใชเปนแนวทางในการศึกษา และเปนคูมือ

เบ้ืองตนในการประกอบกิจการธุรกิจ ใหเปนไปตามเปาหมายบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง หากมี

ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําใด ๆ ที่จะทําใหหนังสือเลมนี้มีความสมบูรณเพิ่มมากยิ่งขึ้น ผูเรียบเรียง

ขอนอมรับดวยความยินดียิ่ง

กีรดา ธนากุลดุษฎี



แนวคิด

 ธุรกิจจัดเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของระบบเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือก�รขับเคลื่อน

เศรษฐกิจให้เปน็ไปในทศิท�งต�่งๆ ซึง่ในปจัจบุนันีไ้ด้มีธรุกจิรูปแบบต�่งๆ เกดิขึน้ม�กม�ย มีก�ร

แข่งขันในเชิงธุรกิจสูง พฤติกรรมของผู้บริโภคมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งต่อเนื่องต�มสภ�วก�รณ์

ระบบเศรษฐกิจในแตล่ะชว่งเวล� ดงันัน้ จงึถอืเปน็เรือ่งจำ�เปน็ม�กทีผู่ป้ระกอบก�รตอ้งเปน็ผูท้ี่

แสวงห�คว�มรู้ใหม่ ติดต�มข้อมูลและข�่วส�รที่ทันสมัยเพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รธุรกิจได้

อย�่งมปีระสทิธภิ�พ เกิดแนวคดิในก�รพฒัน�รปูแบบของธรุกจิแตล่ะประเภทใหส้อดคลอ้งกบั

สภ�พของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และตอบสนองให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�หรือ

กลุ่มเป้�หม�ยของธุรกิจ

สาระการเรียนรู้

 ๑. คว�มหม�ยของธุรกิจ

 ๒. คว�มสำ�คัญของธุรกิจ

 ๓. จุดมุ่งหม�ยของก�รประกอบธุรกิจ

 ๔. รูปแบบของก�รประกอบธุรกิจ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑. บอกคว�มหม�ยของธุรกิจได้

 ๒. อธิบ�ยคว�มสำ�คัญของธุรกิจได้

 ๓. บอกจุดมุ่งหม�ยของก�รประกอบธุรกิจได้

 ๔. อธิบ�ยรูปแบบก�รประกอบธุรกิจได้

๑
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

1



ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

2

ความหมายของธุรกิจ

 ธุรกิจ ตรงกับคำ�ภ�ษ�อังกฤษว่� Business พจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น 

พุทธศักร�ช ๒๕๔๒ ให้คว�มหม�ยของธุรกิจไว้ดังนี้ ธุรกิจ หม�ยถึง ก�รง�นประจำ�ที่เกี่ยวกับ

อ�ชพีค�้ข�ยหรอืกจิก�รอย�่งอืน่ทีส่ำ�คญัและทีไ่มใ่ช่ร�ชก�ร และจ�กทีไ่ด้ทำ�ก�รศึกษ�หนงัสือ 

เอกส�รหรือตำ�ร�ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจนั้น ได้มีก�รให้คว�มหม�ยและคำ�จำ�กัดคว�มไว้ว�่

 ธุรกิจ หม�ยถึง กิจกรรมที่มนุษย์ทำ�ขึ้นโดยหวังผลกำ�ไร (Profit) ดังนั้น กิจกรรมใดที ่

ไม่หวังผลตอบแทนหรือกำ�ไร เช่น กิจกรรมของมูลนิธิหรือสม�คมต่�งๆ จะไม่นับว่�เป็นธุรกิจ

 ธรุกจิ หม�ยถงึ กิจกรรมต�่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัก�รผลติ ก�รจดัจำ�หน�่ย และก�รบรกิ�ร 

โดยภ�ยในหน่วยง�นหรือธุรกิจนั้นๆ มีก�รนำ�เอ�ทรัพย�กรที่มีอยู่ม�ผสมผส�นกันอย่�ง 

มีระบบ มีระเบียบต�มกฎเกณฑ์ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชนหรือผู้บริโภค 

ในขณะเดยีวกนักก็อ่ใหเ้กดิผลประโยชนห์รอืบรรลตุ�มเป�้หม�ยของธรุกจิ ไมก่อ่ใหเ้กดิมลภ�วะ

ที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

 ธุรกิจ หม�ยถึง กิจกรรมต�่งๆ ที่ก่อให้เกิดก�รผลิตสินค�้และบริก�รโดยมีก�รซื้อข�ย 

และเกิดก�รแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องก�รประโยชน์หรือกำ�ไรจ�กก�ร 

กระทำ�กิจกรรมนั้น

 ธุรกิจ หม�ยถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ร่วมกันเพื่อที่จะผลิตหรือจำ�หน่�ยสินค้� 

และบริก�รโดยมุ่งหวังผลกำ�ไร ในขณะเดียวกันก็มีคว�มเสี่ยงต่อก�รข�ดทุน ก�รดำ�เนินธุรกิจ

ส�ม�รถกระทำ�ไดท้ัง้ในรูปแบบของกิจก�รเจ�้ของคนเดยีวหรอืก�รทำ�เปน็หมูค่ณะ ยกตวัอย�่ง

เชน่ กจิก�รห�้งหุน้สว่นและบริษทัจำ�กัด บคุคลทีด่ำ�เนนิธรุกจิยอ่มมผีลประโยชนร์ว่มกนัในก�ร 

แบ่งปันผลกำ�ไร และร่วมกันรับภ�ระคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดจ�กก�รข�ดทุน

 ธุรกิจ หม�ยถึง กิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่ทำ�ขึ้น ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของกิจกรรมก�ร

ผลิต กิจกรรมก�รแลกเปลี่ยน ก�รซื้อหรือก�รข�ยอันก่อให้เกิดกำ�ไรที่เป็นตัวเงิน หรือเกิดเป็น 

ผลตอบแทนในรูปแบบอื่น

 จ�กคว�มหม�ยข�้งตน้สรุปไดว้�่ ธรุกิจ หม�ยถงึ กระบวนก�รของกจิกรรมท�งเศรษฐกจิ

ที่มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งเป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งด้�นของก�รผลิตซื้อข�ยแลกเปลี่ยนกันใน 

รูปแบบของสินค้�และบริก�ร โดยมีจุดมุ่งหม�ยที่จะได้ม�ซึ่งผลของกำ�ไรหรือผลตอบแทนจ�ก

ความหมายของธุรกิจ
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๑
กระบวนก�รของกิจกรรมท�งเศรษฐกิจนั้นๆ ซึ่งสรุปเป็นหลักก�รสั้นๆ ได้ว่�เพื่อให้เกิดคว�ม

เข้�ใจในคว�มหม�ยของธุรกิจให้ม�กยิ่งขึ้นว่� ธุรกิจ คือ กิจกรรมของมนุษย์ที่มุ่งหวังผลกำ�ไร 

หรือร�ยได้เป็นสิ่งตอบแทน ดังนั้น ห�กกิจกรรมใดที่มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อให้ได้ม�ซึ่งกำ�ไร (Profit) 

ถือว่�กิจกรรมนั้นเป็นธุรกิจ เช่น บริษัท ห้�งร้�น ตลอดจนรัฐวิส�หกิจต�่งๆ 

ความสำาคัญของธุรกิจ

 ธุรกิจเป็นกิจกรรมที่สำ�คัญของสังคม ทำ�ให้สังคมเกิดก�รพัฒน�และเจริญก้�วหน้� 

ในทุกๆ ด�้นตลอดเวล� ส่งผลให้ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคนในสังคมมีสวัสดิก�รที่ดีขึ้น มีคว�ม

ทัดเทียมกับน�น�ประเทศ ก�รดำ�เนินชีวิตของบุคคลในสังคมจะต้องเกี่ยวโยงกับธุรกิจอย่�ง 

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้เพร�ะทกุคนตอ้งมกี�รบรโิภค จงึจำ�เปน็ตอ้งมกี�รซ้ือข�ย ก�รแลกเปล่ียนสินค้�

หรอืบรกิ�ร ระหว�่งผูผ้ลติและผูบ้รโิภคเพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รตนเอง ดงันัน้ คว�มสำ�คญั

ของธุรกิจจึงส�ม�รถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 ๑. ธุรกจิทำ�ใหเ้ศรษฐกจิของประเทศมีคว�มเจริญก�้วหน�้และม่ันคง เพร�ะธรุกจิกอ่ให้

เกดิก�รลงทนุ เกิดก�รจ�้งง�น มีก�รกระจ�ยร�ยได ้ทำ�ใหป้ระช�ชนมฐี�นะคว�มเปน็อยู่ทีด่ขีึน้ 

มีกำ�ลังในก�รซื้อเพิ่มม�กขึ้น นอกจ�กนี้ยังมีก�รติดต่อค�้ข�ยกับต่�งประเทศ ซึ่งถือว่�เป็นก�ร 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบก�รนั้นจำ�เป็นที่ต้องมีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวล� เพื่อ

ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของผูบ้รโิภคทัง้ทีอ่ยูภ่�ยในและภ�ยนอกประเทศ อันจะส่งผลใหป้ระเทศ

มีร�ยได้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดคว�มเจริญก้�วหน�้และมั่นคง

 ๒. ธุรกิจทำ�ให้ประช�ชนมีม�ตรฐ�นก�รครองชีพที่สูงขึ้น เพร�ะจะทำ�ให้เกิดก�รจ้�ง

ง�น ส่งผลใหป้ระช�ชนนัน้เกิดมีร�ยได ้มีโอก�สเลอืกบรโิภคสนิค�้และบรกิ�รทีม่คีณุภ�พ มสีว่น 

ทำ�ใหป้ระช�ชนมีชวีติคว�มเปน็อยูท่ีด่ ีสง่ผลตอ่ก�รพฒัน�ประเทศใหน้ำ�ไปสูค่ว�มเจรญิทกุด�้น

 ๓. ธุรกิจทำ�ให้รัฐบ�ลมีร�ยได้เพิ่มม�กขึ้น จ�กก�รเรียกเก็บเงินค่�ภ�ษีอ�กรหรือค่�

ธรรมเนียมจ�กกลุม่ของประช�ชนผู้มีเงนิไดพ้งึประเมนิ และผูป้ระกอบก�รธรุกจิในรปูแบบของ

ภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด� หรือภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งรัฐบ�ลจะนำ�ร�ยได้ดังกล่�วไปพัฒน�

ประเทศในด้�นต่�งๆ ให้มีคว�มทันสมัยและมุ่งสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข พร้อมก้�วสู่คว�มเป็น

ส�กลและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

ความสำาคัญของธุรกิจ
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 ๔. ธุรกิจช่วยแก้ไขปัญห�สังคม เพร�ะถ้�ประช�ชนมีง�นทำ� มีร�ยได้ ส�ม�รถเลี้ยง

ดูตนเองและครอบครัวให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดี ปัญห�อ�ชญ�กรรมในสังคมก็ลดลง เนื่องจ�กว่�

เมือ่ประช�ชนมรี�ยได ้มกี�รกนิดอียูด่ ีเรือ่งของก�รพฒัน�สังคมในด้�นต่�งๆ กจ็ะดขีึน้ต�มไป

ด้วยเช่น ด้�นก�รศึกษ� เมื่อประช�ชนได้รับก�รศึกษ�ดีขึ้นก็ส�ม�รถนำ�คว�มรู้นั้นไปประกอบ 

อ�ชพีทีสุ่จรติ กอ่เกดิร�ยได ้มคีณุภ�พชวีติทีด่ ีส่งผลให้สังคมทกุระดับในประเทศเกดิก�รพฒัน�

ด้�นปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมก็จะลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปจ�กสังคม

 ๕. ธุรกิจทำ�ให้เกิดคว�มเจริญก้�วหน้�ท�งด้�นเทคโนโลยี เนื่องจ�กนักธุรกิจนั้น 

ต้องศึกษ�ค้นคว้�และทำ�ก�รวิจัยธุรกิจอยู่ตลอดเวล� ทั้งเรื่องด�้นก�รผลิต ก�รจัดห�วัตถุดิบ 

จำ�หน�่ย เพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้เกิดคว�มทันสมัย มีคุณภ�พ และตรงต�มคว�มต้องก�รของ 

ผู้บริโภค ซึ่งมีคว�มต้องก�รที่ไม่สิ้นสุดและเปลี่ยนแปลงตลอดเวล� ดังนั้น เทคโนโลยีจึงต้อง

พัฒน�ให้ก้�วทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงและคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่มีอย่�งไม่จำ�กัดภ�ยใต้

ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัด

 ๖. ธรุกจิชว่ยใหก้�รพฒัน�ประเทศเปน็ไปอย�่งตอ่เนือ่ง และจ�กก�รทีธ่รุกจิในประเทศ

ส�ม�รถเปิดดำ�เนินก�รอยู่ได้ ถือว่�เป็นก�รสร้�งคว�มมั่นคงในก�รจัดเก็บภ�ษีอ�กร และยัง

ช่วยเพิ่มคว�มมั่นใจให้กับนักลงทุนต่�งประเทศอีกแนวท�งหนึ่งด้วย

จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ

 จุดมุ่งหม�ยของก�รประกอบธุรกิจนั้น สิ่งที่ถือว่�เป็นหลักสำ�คัญที่สุดคือ ก�รมุ่งหวัง 

หรือต้องก�รให้ได้ม�ซึ่งผลกำ�ไรม�กที่สุด (Maximized Profit) ต่�งจ�กก�รดำ�เนินง�นของ 

หน่วยง�นร�ชก�รและองค์กรก�รกุศล ซึ่งมีจุดมุ่งหม�ยในก�รให้บริก�รแก่ประช�ชนโดยไม่ได้

มุง่หวังผลตอบแทน ซึง่ในปัจจบุนันีก้�รประกอบธรุกจิมใิช่เพือ่สนองคว�มต้องก�รของผูบ้รโิภค

เฉพ�ะเพยีงในด้�นปัจจยัสีเ่ท่�นัน้ แต่ยงัเป็นก�รตอบสนองคว�มต้องก�รทีส่งูขึน้อย่�งไม่จำ�กดั

ของผู้บริโภคโดย เฉพ�ะอย่�งยิ่งในด�้นของคว�มสะดวกสบ�ย คว�มรื่นเริงบันเทิงใจและคว�ม

สุขในก�รพักผ่อนเหล่�นี้ เป็นต้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่� จุดมุ่งหม�ยในก�รประกอบธุรกิจใน

ปัจจุบันนั้นได้มีก�รปรับเปลี่ยนและแตกต่�งไปจ�กเดิมม�ก ส�ม�รถสรุปในแต่ละด้�นได้ดัง 

ต่อไปนี้

จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ
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๑
 ๑.	 ด้านเศรษฐกิจ

  ในก�รดำ�เนนิกิจก�รมีก�รแขง่ขนัไมว่�่จะเปน็ในด�้นของก�รผลติสนิค�้ใหม้คีณุภ�พ

เกิดก�รจัดบริก�รให้ดีที่สุด ก�รส่งเสริมก�รข�ยในทุกๆ ด้�นเพื่อที่ให้ได้ม�ซึ่งผลตอบแทนใน

รูปของผลกำ�ไรสูงสุด (Maximized Profit) และคว�มคิดในด้�นของก�รให้ได้ม�ซึ่งผลของกำ�ไร

สูงสุดนี้กำ�ลังจะถูกเปลี่ยนไป เพร�ะผู้ประกอบธุรกิจพิจ�รณ�เห็นแล้วว่�ก�รที่จะกอบโกยผล

กำ�ไรอย�่งเดยีวโดยไมใ่หป้ระโยชนต์อบแทนแกผู่บ้รโิภคนัน้มกัจะทำ�ให้ผูบ้รโิภคนัน้ออ่นแอท�ง

เศรษฐกิจ และที่สำ�คัญนั้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อผู้ประกอบก�รในระยะย�ว ดังนัน้ ในก�รกำ�หนด

จุดมุ่งหม�ยในปัจจุบันจึงจำ�ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของคว�มมั่งคั่งสูงสุด (Maximized Wealth) 

ซึง่หม�ยคว�มว�่ ก�รทำ�ใหผู้บ้รโิภคเกดิคว�มมัง่คัง่ มชีวีติคว�มเปน็อยูท่ีด่ ีมกี�รกนิดอียูด่ ีและ

มรี�ยไดท้ีส่งู ส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองและเลีย้งดคูรอบครวั ดำ�เนนิกจิก�รในองคก์รอย�่งเปน็ระบบ

พนกัง�นและทกุคนมคีณุภ�พชวีติทีด่ ีซึง่สง่ผลใหเ้กดิก�รบรโิภคสงูขึน้ ก�รประกอบกจิก�รธรุกจิ

ก็จะมีคว�มมั่งคั่งเป็นผลต�มไปด้วย

 ๒.	 ด้านจิตวิทยา

  ผูป้ระกอบกจิก�รธรุกจิบ�งร�ยนัน้มกัจะถือว�่เรือ่งของก�รประกอบธรุกจิเปน็คว�ม

ภ�คภูมิใจของตนเองและวงศ์ตระกูล เป็นคว�มสำ�เร็จจ�กก�รลงทุนลงแรง และมีก�รทุ่มเท 

แรงก�ยและแรงใจ เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจนั้นพัฒน�และขย�ยออกไปอย่�งกว้�งขว�งเป็นที่

รู้จักของคนทั่วไป

 ๓.	 ด้านสังคม

  ก�รที่กิจก�รของธุรกิจเกิดก�รขย�ยตัวออกไปม�กเท่�ใดก็ยิ่งทำ�ให้ประช�ชน 

ในสังคมนั้นมีง�นทำ� มีร�ยได้ และมีอำ�น�จในก�รซื้อสูงม�กขึ้นเท่�นั้น เรื่องของก�รเกิดและ 

ปัญห�ด้�นอ�ชญ�กรรมต�่งๆ ก็จะลดลง สังคมเกิดคว�มสงบสุขร่มเย็น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่

จำ�เปน็ม�กทีผู่ป้ระกอบก�รธรุกจิตอ้งสำ�นกึในหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผิดชอบตอ่สังคม เพร�ะถือว่�

ตนเปน็สว่นหนึง่ในก�รชว่ยเหลอืใหค้นในสงัคมมงี�นทำ�และมรี�ยได ้เปน็ก�รชว่ยลดปญัห�ท�ง

สังคมอีกท�งหนึ่งได้ด้วย
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รูปแบบของธุรกิจ

 ก�รประกอบกิจก�รธุรกิจนั้นส�ม�รถดำ�เนินง�นได้หล�กหล�ยรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบ

ของธุรกิจน้ันส�ม�รถแบ่งได้หล�ยลักษณะ เช่น ก�รแบ่งต�มลักษณะก�รดำ�เนินง�น แบ่ง

ต�มลักษณะของคว�มเป็นเจ้�ของ แบ่งต�มลักษณะของก�รประกอบก�รกิจก�รธุรกิจ หรือ 

แบ่งต�มลักษณะของก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�หรือบริก�ร ซึ่งรูปแบบของธุรกิจในด้�นที่จะกล่�ว 

ตอ่ไปนีค้อื รปูแบบของก�รแบง่ต�มลกัษณะของคว�มเปน็เจ�้ของทีด่ำ�เนนิก�รอยูใ่นประเทศไทย

ส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น ๗ รูปแบบ ดังนี้

 ๑. กิจก�รเจ้�ของคนเดียว (Sole Proprietorship)

 ๒. ห้�งหุ้นส่วน (Partnership)

 ๓. บริษัทจำ�กัด (Company Limited)

 ๔. บริษัทมห�ชนจำ�กัด (Public Company Limited)

 ๕. สหกรณ์ (Co-Operative Society) 

 ๖. รัฐวิส�หกิจ (State Enterprise)

 ๗. ก�รค�้สัมปท�น (Franchise)

 ซึ่งธุรกิจในแต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะของก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ มีข้อดีและข้อเสีย 

แตกต่�งกันออกไป ดังจะกล่�วต�มรูปแบบของธุรกิจแต่ละประเภทต�มลำ�ดับต่อไปนี้

 ๑.	 กิจการเจ้าของคนเดียว	(Sole	Proprietorship)
  เป็นก�รประกอบก�รธุรกิจแบบเก่�แก่ มีขน�ดของธุรกิจแบบเล็กๆ ใช้เงินลงทุน

ไม่ม�ก อ�จใช้เงินจ�กเงินออมของตนเองหรือจ�กก�รกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน มีก�รจัดตั้งขึ้น

โดยบุคคลคนเดียว ก�รดำ�เนินกิจก�รด้วยตนเอง ธุรกิจรูปแบบนี้มีลักษณะของก�รจัดตั้งที่ง่�ย 

ไมม่ลีกัษณะอะไรทีซั่บซ้อน บ�งแหง่ไม่จำ�เปน็ตอ้งมหีลกักฎหม�ยเข�้ม�ควบคมุเรือ่งของวธิกี�ร

ดำ�เนินง�นโดยเฉพ�ะ แต่อ�จมีก�รใช้กฎหม�ยในเรื่องอื่นๆ เช่น อ�จมีก�รจ้�งแรงง�นหรือ

ก�รตั้งตัวแทนเพื่อให้มีบุคคลอื่นเข้�ม�มีส่วนในก�รช่วยทำ�ง�นด้วยเท�่นั้น ก�รเลิกกิจก�รนั้น

ก็ส�ม�รถทำ�ได้ง่�ย ก�รโอนกิจก�รให้บุคคลอื่นก็ทำ�ได้โดยง�่ยเช่นกัน ไม่จำ�เป็นต้องมีขั้นตอน

หรือต้องขออนุมัติจ�กใคร ตัวอย่�งของก�รประกอบธุรกิจรูปแบบนี้ เช่น ผู้ค้�เร่ ผู้ค้�แผงลอย 

ร้�นค้�ปลีก ร้�นค้�ส่ง ร้�นตัดเย็บเสื้อผ้� เป็นต้น

รูปแบบของธุรกิจ
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๑
กิจการเจ้าของคนเดียว

เป็นทั้งผู้ลงทุนและผู้บริหารกิจการ

มีอ�านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารกิจการแต่ผู้เดียว

รับผลก�าไรขาดทุนทั้งหมดแต่ผู้เดียว

ไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมโดยเฉพาะ

รูปที่ ๑.๑ : แสดงความสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว

	 ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว

 ข้อดี

  ๑) ใช้เงินทุนน้อย สะดวกในก�รก่อตั้ง ก�รขย�ยกิจก�ร และเลิกกิจก�ร

  ๒) มีอิสระในก�รบริห�รและตัดสินใจได้เองในทุกเรื่อง

  ๓) เก็บรักษ�คว�มลับได้ดี

  ๔)  ได้รับผลกำ�ไรทั้งหมดเพียงผู้เดียว

  ๕)  เป็นพื้นฐ�นในก�รประกอบธุรกิจขน�ดใหญ่ต่อไป

 ข้อเสีย

  ๑)  ขย�ยกิจก�รได้ย�กเพร�ะทุนส่วนตัวมีจำ�กัด

  ๒)  เจ้�ของต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำ�กัดจำ�นวนถ้�ธุรกิจข�ดทุน

  ๓)  ก�รขย�ยกิจก�รทำ�ได้ค่อนข้�งย�กเพร�ะก�รกู้ยืมข�ดหลักประกัน

  ๔)  ระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นมักไม่ยืนย�วห�กเจ้�ของธุรกิจเกิดก�รเจ็บป่วยหรือ

เสียชีวิต กิจก�รอ�จหยุดชะงักหรือล้มเลิกไป

	 ๒.	 ห้างหุ้นส่วน	(Partnership)

  ก�รประกอบก�รธุรกิจที่มีเจ้�ของตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ตกลงนำ�เงินสดหรือทรัพย์สิน

อย�่งอืน่ ยกตัวอย�่งเชน่ สงัห�ริมทรัพยห์รืออสงัห�รมิทรพัย ์หรอืแรงง�นทีล่งทนุรว่มกนัในก�ร 

กระทำ�กิจก�ร อย่�งใดอย่�งหนึ่งร่วมกันในลักษณะที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยและวัฒนธรรมที่ 

ดงี�มของสงัคม เพือ่ดำ�เนนิกจิก�รต�มวตัถปุระสงคอ์นันำ�ม�ซ่ึงก�รแบ่งผลกำ�ไรหรอืรบัผิดชอบ

ในผลของก�รข�ดทุนร่วมกัน ห้�งหุ้นส่วนแบ่งออกได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

  ๒.๑ ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ (Ordinary Partnership) 

  ๒.๒ ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด (Limited Partnership)
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  ๒.๑ ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ (Ordinary Partnership) แบ่งเป็น ๒ ประเภท

   ๒.๑.๑ ห้�งหุ้นส่วนส�มัญที่ไม่จดทะเบียน เรียกว่�

บุคคล	๒	คนท�าสัญญาลงทุนร่วมกันเพื่อแบ่งก�าไรร่วมกัน

ผลก�าไรขาดทุน
แบ่งกันตามข้อสัญญา

หุ้นส่วนทุกคนรับผิดชอบ
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

สิทธิหน้าที่ต้องเป็นไป
ตามที่ก�าหนดในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

หุ้นส่วนทุกคนมีอ�านาจ
บริหารกิจการ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

รูปที่ ๑.๒ : แสดงความสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ 

   ๒.๑.๒ ห้�งหุ้นส่วนส�มัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เรียกว่�

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งจดทะเบียน	(มีฐานะเป็นนิติบุคคล)

ผลก�าไรขาดทุนแบ่งตาม
สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

หุ้นส่วนรับผิดชอบในการ
กระท�าของหุ้นส่วนที่มีอยู่

ภายใต้วัตถุประสงค์ของห้าง
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

สิทธิต่าง	ๆ	เป็นไปตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

หุ้นส่วน
ทุกคนมีอ�านาจบริหารกิจการ

รูปที่ ๑.๓ : แสดงความสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
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๑

   ก�รประกอบธรุกจิลกัษณะนีต้อ้งจดัทำ�กจิกรรมรว่มกนัในลกัษณะของสญัญ�

ต�มแบบที่น�ยทะเบียนกำ�หนด ดำ�เนินก�รจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจะต้องทำ�ก�ร 

จดทะเบียนพ�ณิชย์และภ�ษีมูลค่�เพิ่มในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งก�รทำ�นิติกรรมใดๆ ก็ต�มต้อง

กระทำ�ในน�มของห้�งหุ้นส่วน ต้องแบ่งหุ้นส่วนเป็น ๒ ชนิด คือ

   ๒.๒.๑ หุ้นส่วนประเภทที่ไม่จำ�กัดคว�มรับผิดชอบ ซึ่งต้องรับผิดชอบใน

ทรัพย์สินและหนี้สินของห้�งโดยไม่จำ�กัดจำ�นวน ถือว่�หุ้นส่วนดังกล่�วนี้เป็นหุ้นส่วนที่มีสิทธิ

ในก�รที่จะเข้�ไปดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รห้�งหุ้นส่วนด้วยตนเอง ซึ่งเรียกกันว�่ หุ้นส่วน 

ผู้จัดก�ร

   ๒.๒.๒ หุ้นส่วนประเภทที่จำ�กัดคว�มรับผิดชอบในหนี้สินของธุรกิจไม่เกินใน

จำ�นวนเงินหรือทรัพย์สินที่ตกลงว่�จะนำ�ม�ลงทุนหุ้นส่วนประเภทนี้ ไม่มีสิทธิในก�รเป็นหุ้น

ส่วนผู้จัดก�ร แต่มีสิทธิแสดงคว�มคิดเห็นหรือให้คำ�แนะนำ�ได้ 

  ๒.๒ ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด (Limited Partnership)

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 คือห�้งหุ้นส่วนที่มี    
ก�รจดทะเบียนแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท 
ดังนี้                           
  ๑) หุ้นส่วนจำ�กัด
คว�มรับผิดชอบ                 
  ๒) หุ้นส่วนไม่จำ�กัด
คว�มรับผิดชอบ

 ๑) หุ้นส่วนจำ�กัด
คว�มรับผิดชอบไม่มี
อำ�น�จในก�รบริห�ร
กิจก�ร เว้นแต่มีสิทธิ
บ�งอย่�งเฉพ�ะต�ม
ที่กฎหม�ยกำ�หนด
 ๒)  หุ ้ นส ่ วนไม ่
จำ �กั ดคว�มรับผิด
ชอบมีอำ�น�จจัดก�ร
ห้�งหุ้นส่วนได้

 - หุ ้นส ่วนจำ�กัด
คว�มรับผิดชอบจะ
รบัผดิไม่เกนิจำ�นวนที่
ตนรบัจะลงทนุในห้�ง
เว้นเสียแต่ว่� 
 * ได ้เข ้�จัดก�ร
ง�นของห้�ง 
 * ได้ยอมเอ�ชื่อ
ตนเป็นชื่อของห้�ง

 สิทธิ และหน ้ �ที่
ต ่�งๆ เป็นไปต�ม 
กฎหม�ยแพ ่งและ
พ�ณิชย์ว ่�ด ้วยหุ ้น
ส่วนบริษัท

รูปที่ ๑.๔ : แสดงความสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนจำากัด
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	 ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน

 ข้อดี

  ๑) จัดตั้งง่�ย ใช้ค�่ใช้จ่�ยน้อย และก่อตั้งได้ภ�ยในเวล�รวดเร็ว

  ๒) มีฐ�นะท�งกฎหม�ยแน่นอนกว่�รูปแบบกิจก�รเจ้�ของคนเดียว

  ๓) ห�เงินทุนขย�ยกิจก�รได้ง�่ย มีหุ้นส่วนหล�ยคน มีเครดิตที่ดีกว�่

  ๔) คว�มเสี่ยงน้อยลงเมื่อมีผู้เข�้หุ้นเพิ่มขึ้น

  ๕) ก�รบริห�รง�นมีประสิทธิภ�พ มีส่วนร่วมแบ่งง�นกันทำ�ต�มถนัด

  ๖) จัดสรรกำ�ไรได้ง่�ยโดยแบ่งกันระหว่�งหุ้นส่วนต�มที่ตกลงไว้

 ข้อเสีย

  ๑) จัดตั้งห้�งหุ้นส่วนยุ่งย�กกว่�ก�รจัดตั้งกิจก�รแบบเจ้�ของคนเดียว

  ๒) ก�รดำ�เนินกิจก�รล่�ช้� มักเกิดก�รโต้แย้งระหว่�งผู้เป็นหุ้นส่วน

  ๓) คว�มรับผิดชอบของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนมีม�กกว�่ธุรกิจประเภทอื่น

  ๔) ก�รดำ�เนนิกิจก�รมีส�เหตุทีอ่�จจะทำ�ใหเ้ลกิกจิก�รนัน้ไดง้�่ยเมือ่ผูเ้ปน็หุน้สว่น

นั้นเสียชีวิต หรือมีคำ�สั่งศ�ลให้เป็นบุคคลล้มละล�ยหรือมีก�รล�ออก

	 ๓.	 บริษัทจ�ากัด	(Company	Limited)
  ก�รประกอบธรุกิจประเภทนีส่้วนใหญ่จะเป็นก�รดำ�เนนิธรุกจิขน�ดย่อม ธรุกจิขน�ด

กล�งถึงขน�ดใหญ่ มีก�รจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยจะต้องจดทะเบียนพ�ณิชย์และจะต้อง

มีก�รจัดทำ�เป็นหนังสือบริคณห์สนธิ_* ซึ่งเป็นเอกส�รที่แสดงถึงจุดมุ่งหม�ยหรือวัตถุประสงค์ที่

ก่อตัง้ขึน้ มกี�รกำ�หนดวตัถปุระสงค์ก�รดำ�เนนิธรุกจิไว้อย่�งเด่นชดั และมกี�รลงทนุโดยก�รแบ่ง

ทุนออกเป็นหุ้นมูลค�่หุ้นละเท่�ๆ กัน ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่�งน้อย ๗ คน สำ�หรับบริษัทจำ�กัด และ

ผู้ถือหุ้นอย�่งน้อย ๑๐๐ คน สำ�หรับบริษัทมห�ชนจำ�กัดผู้ถือหุ้นแต่ละคนรับผิดชอบในหนี้สิน

เท่�กับจำ�นวนมูลค่�หุ้นที่ถือ ก�รแบ่งผลกำ�ไรจะแบ่งต�มสัดส่วนของมูลค่�หุ้นและต้องมีก�ร

แต่งตั้งกรรมก�รบริษัทอย่�งน้อย ๑ คน เพื่อดำ�เนินก�รแทนบริษัทจำ�กัด ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนมี

สทิธจิะข�ยหรอืโอนหุน้ให้ใครก็ได้ ต้องมีก�รแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุ�ตเป็นผูส้อบบญัชี

 ---* หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) เป็นหนังสือที่แสดงรายละเอียด 
และวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังบริษัทจำากัด ซึ่งผู้เริ่มก่อตั้งเป็นผู้จัดทำาและลงลายมือชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 
๗ คน มีรายละเอียดคือ ต้องมีชื่อบริษัทและลงท้ายชื่อบริษัทด้วยคำาว่าจำากัด ที่ตั้งของบริษัท ชื่อ ที่อยู่ และ
อาชพีของผูเ้ริม่กอ่การ พรอ้มทัง้จำานวนหุน้ทีเ่ขา้ชือ่ซือ้วตัถปุระสงคข์องบรษิทั ประเภทของธรุกจิทีจ่ะดำาเนนิ
การ จำานวนทุนขอจดทะเบียนและมูลค่าหุ้น พร้อมทั้งมีข้อความแสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้นจำากัดความรับผิดชอบ
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๑
ของบรษิทัจำ�กัด ก�รประกอบธรุกิจประเภทนีเ้มือ่ดำ�เนนิก�รจดัตัง้แล้วให้ใช้คำ�ว่�บรษิทันำ�หน้� 

ชื่อ และคำ�ว่�จำ�กัดต่อท�้ยเสมอ เช่น บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด นอกจ�กนี้ยังไม่จำ�กัดอ�ยุในเรื่อง

ของก�รดำ�เนนิง�นจนกว่�จะมเีหตใุห้ต้องเลิกก�รประกอบกจิก�รต�มกฎหม�ย ซึง่ก�รประกอบ

กิจก�รธุรกิจในลักษณะบริษัทจำ�กัดนี้ส�ม�รถแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด

  ๓.๑ บริษัทจำ�กัด จัดตั้งขึ้นต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์

  ๓.๒ บริษัทมห�ชนจำ�กัด จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติและบริษัทมห�ชนจำ�กัด

บริษัทจ�ากัด

ผู้เข้�ร่วมจัดตั้ง ๗ คน ประกอบกิจก�ร
มุ่งห�กำ�ไรร่วมกัน โดยแบ่งทุนเป็นหุ้น
และจดทะเบียน      กรรมก�รเป็นผู้แทนบริษัท 

มีอำ�น�จบริห�รกิจก�รภ�ยใต้
กรอบอำ�น�จและวตัถปุระสงค์
ของบริษัท ซึ่งกำ�หนดไว้ใน
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อ
บังคับของบริษัท

 - ผู้ถือหุ้นมีอำ�น�จควบคุม
แต่ไม่มีอำ�น�จก�รง�น
 - ผู ้ถือหุ ้นส�ม�รถตรวจ
สอบบริษัทได้                                                       
 -  มี สิ ท ธิ แ ต ่ ง ตั้ ง แ ล ะ
ถอดถอนกรรมก�ร                                  
 - มีสิทธิตรวจสอบเอกส�ร
หลักฐ�นของบริษัท มีสิทธิ
เลือกผู้สอบบัญชี

 ผู้ถือหุ้นรับผิดจำ�กัด
แต่จำ�นวนเงินลงทุนที่
ลงทุนเท่�นั้น กรรมก�ร
ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ 
เว้นเสียแต่ว�่                                                        
 -  ได ้กระทำ�นอก
กรอบวัตถุประสงค์ของ
บริษัท
 - ได้กระทำ�ก�รนอก
อำ�น�จกรรมก�ร

    สิทธิหน้�ที่เป็นไปต�ม
ที่ กำ �หนด ในประมวล
กฎหม�ยแพ่งและพ�ณชิย์
ว�่ด้วยหุ้นส่วนบริษัท

รูปที่ ๑.๕ : แสดงความสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจแบบบริษัทจำากัด
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	 ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบบริษัทจ�ากัด 

 ข้อดี 

  ๑) ห�เงินทุนได้ม�กกว�่กิจก�รเจ้�ของคนเดียวหรือห้�งหุ้นส่วน

  ๒) จำ�กัดคว�มรับผิดชอบท�งก�รเงินของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเพียงไม่เกิน

จำ�นวนเงินที่ตนใช้ยังไม่ครบเท่�นั้น ส่วนในด้�นห้�งหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบที่ไม่จำ�กัดจำ�นวน  

แม้กระทั่งทรัพย์สินส่วนตัวที่มิได้นำ�ม�ลงทุน

  ๓) คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ถือหุ้นไม่เป็นอุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น แม้ผู้ถือหุ้นจะ

เสียชีวิตก็ไม่กระทบต่อกิจก�รเพร�ะมีคณะกรรมก�รบริห�รอยู่แล้ว

  ๔) ก�รโอนและข�ยหุ้นทำ�ได้ง่�ย บริษัทจำ�กัดเหม�ะกับธุรกิจทุกขน�ด

 ข้อเสีย

  ๑) ก�รจัดตั้งค่อนข้�งยุ่งย�กและมีค่�ใช้จ่�ยม�ก

  ๒) ต้องมีก�รเสียภ�ษี

  ๓) ก�รเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธติอ้งมมีตขิองผูถื้อหุน้และนำ�

ไปจดทะเบียนเสียก่อน

  ๔) ผู้ถือหุ้นไม่ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทเพร�ะมีคณะ

กรรมก�รดำ�เนินง�น ธุรกิจจึงต้องเป็นไปต�มคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร

	 ๔.	บริษัทมหาชน	จ�ากัด	(Public	Company	Limited)
  ก�รประกอบธรุกิจในรูปแบบของบรษิทัมห�ชนจำ�กดั ซึง่ต�มพระร�ชบญัญตับิรษิทั

มห�ชนจำ�กัด พุทธศักร�ช ๒๕๓๕ นั้น เพื่อให้บริษัทมห�ชนเป็นเครื่องมือในก�รพัฒน� 

ตล�ดทนุด้วยก�รระดมทนุระยะย�วจ�กประช�ชน เพือ่นำ�ไปใช้ในก�รประกอบกจิก�รทีส่ำ�คญั  

ในท�งเศรษฐกิจ เช่น กิจก�รอุตส�หกรรมก�รค้�และก�รเงิน ซึ่งบริษัทมห�ชนจำ�กัดนั้นมี

ลักษณะทีส่ำ�คัญคอื ก�รตัง้เป็นบริษทัมห�ชนจำ�กดัขึน้ใหม่ และก�รแปรสภ�พจ�กบรษิทัจำ�กดั 

ม�เป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัดต้องมีผู้ถือหุ้นอย่�งน้อย ๑๕ คนขึ้นไป ผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นบุคคล

ธรรมด�หรือนิติบุคคลก็ได้ และมีคว�มรับผิดชอบจำ�กัดไม่เกินจำ�นวนเงินค่�หุ้นที่ต้องชำ�ระหุ้น 

แต่ละหุ้นมีมูลค่�เท่�กัน มีมูลค่�หุ้นละไม่ตำ่�กว่� ๕ บ�ท และที่สำ�คัญนั้นต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

บุคคลธรรมด�จะต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๕๐ ของจำ�นวนหุน้ทีจ่ำ�หน่�ยได้ทัง้หมด 

เช่น มหีุน้ทีจ่ำ�หน่�ยทัง้หมดจำ�นวน ๑๐,๐๐๐ หุน้ ผูถ้อืหุน้นัน้จะต้องมจีำ�นวนของหุน้เป็นจำ�นวน

อย่�งน้อย ๕,๐๐๐ หุ้น เป็นต้น
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๑

 ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบบริษัทมหาชนจ�ากัด

 ข้อดี

  ๑) เป็นธุรกิจที่ระดมทุนจ�กประช�ชน

  ๒) มีก�รกำ�กับดูแลที่ดี เนื่องจ�กในเรื่องของก�รดำ�เนินธุรกิจมีคว�มเกี่ยวข้องกับ

ประช�ชนจำ�นวนม�ก เช่น ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลภ�ยนอก

  ๓) มีก�รจดทะเบียนจัดต้ังรวมถึงก�รจดทะเบียนแสดงร�ยละเอียดของบริษัท  

ขอ้บงัคบั และวตัถปุระสงคข์องบรษิทั เพือ่ให้มคีว�มชัดเจนตอ่บุคคลทัว่ไปและบุคคลภ�ยนอก 

ที่ส�ม�รถทำ�ก�รตรวจสอบได้

  ๔) ต้องก�รเพ่ิมทุนโดยก�รออกหุ้นใหม่ ซึ่งหุ้นใหม่นี้จะเสนอข�ยต่อผู้ถือหุ้นเดิม 

หรือจะเสนอข�ยต่อประช�ชนก็ได้แล้วแต่จะลงมติกัน

 ข้อเสีย

  ๑) ต้องมีผู้จัดตั้งขั้นต่ำ� ๑๕ คน และห�กจำ�นวนของผู้ถือหุ้นทั้งบริษัทมีจำ�นวนไม่

น้อยกว่� ๑๕ คน ก็อ�จเป็นเหตุให้เลิกบริษัทได้

  ๒) มีกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รจัดตั้ง และก�รดำ�เนินก�รของบริษัทมห�ชนมีคว�ม

เคร่งครัดม�กกว่�บริษัทจำ�กัด และต้องดำ�เนินก�รต�มกฎระเบียบต่�งๆ 

  ๓) ก�รยกเลิกบริษัทมห�ชนมีขั้นตอนที่ยุ่งย�กม�ก

 มีผู้ถือหุ้นขั้นตำ่� ๑๕ คน 
ร่วมจดัต้ังบรษัิท แบ่งทนุเป็น
หุ้นและจดทะเบียน

 บริษัทประสงค์จะเสนอ
ข�ยหุ้นต่อประช�ชน ส่วน 
ก�รจัดตั้งต้องขออนุมัติต่อ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์

 ผู้ถอืหุน้รบัผดิชอบจำ�กดั
จำ�นวนแค่เงนิทีล่งทนุเท่�นัน้
ส่วนสิทธิหน้�ที่ต่�ง ๆ  เป็น
ไปต�ม พ.ร.บ. บรษิทัมห�ชน
และมีก�รควบคุมโดยคณะ
กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์

บริษัทมห�ชนจำ�กัด

รูปที่ ๑.๖ : แสดงความสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจแบบบริษัทมหาชนจำากัด
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	 ๕.	สหกรณ์	(Co-	Operative	Society)	
  ก�รประกอบธุรกิจรูปแบบสหกรณ์เป็นก�รประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ ๑๐ คน 

ขึน้ไป รว่มกนัดำ�เนนิกจิกรรมโดยคว�มสมคัรใจ มคีว�มประสงคอ์ย�่งเดียวกนัในก�รขจดัปญัห�
คว�มเดอืดรอ้นท�งเศรษฐกจิและสงัคมในหมู่สม�ชิก ยึดหลักคว�มเปน็ประช�ธิปไตย หลักของ
คว�มยตุธิรรม หลกัก�รศกึษ� และหลกัก�รชว่ยเหลอืตนเองและก�รชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัของ
สม�ชกิ วัตถปุระสงคห์ลกันัน้เพือ่สง่เสรมิอ�ชพีของสม�ชกิและครอบครวัใหม้ชีวีติคว�มเปน็อยู ่
ที่ดีขึ้นเป็นสำ�คัญ ในส่วนเรื่องของกำ�ไรนั้นถือเป็นวัตถุประสงค์รองลงม�

สหกรณ์

    เป็นก�รระดมทุน
ของสม�ชิกตั้ งแต ่  
๑๐ คนขึ้นไป

ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปในรูปแบบประช�ธิปไตย 
สม�ชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สม�ชิกไม่คำ�นึง
ผลกำ�ไร

มีก�รจดทะเบียนต�มพ.ร.บ.ก�รสหกรณ์ ไม่ได้อยู่
ในบังคับของประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์

 ดำ� เนินก�รใน
ลักษณะโดยสม�ชิก
และเพื่อสม�ชิก

รูปที่ ๑.๗ : แสดงความสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจแบบสหกรณ์

  สหกรณ์เปน็องคก์รธรุกิจทีจ่ดัตัง้ขึน้ต�มวตัถปุระสงคข์องสม�ชกิ ซึง่ดำ�เนนิก�รโดย 

ผู้บริโภคหรือสม�ชิกจำ�นวนตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ในลักษณะมีก�รนำ�ผลกำ�ไรที่ได้จ�กก�ร 

ดำ�เนินง�นม�แบง่กนัในรปูแบบของเงนิเฉลีย่คนื หรอืเงนิปนัผลต�มสัดส่วนของจำ�นวนสม�ชกิ

ทีก่ระทำ�ต่อสหกรณ ์ซึง่สหกรณท์ีจ่ะรบัจดทะเบยีนรวม ๖ ประเภทของสหกรณป์ระกอบไปดว้ย

  ๑)  สหกรณ์ก�รเกษตร

  ๒) สหกรณ์นิคม

  ๓) สหกรณ์ประมง

  ๔) สหกรณ์ออมทรัพย์

  ๕) สหกรณ์ร้�นค้�

  ๖) สหกรณ์บริก�ร 
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๑
	 ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบสหกรณ์

 ข้อดี

  ๑) ระดมเงินทุนได้ง่�ย เปิดให้ผู้สนใจสมัครเป็นสม�ชิก 

  ๒) เป็นแหล่งของก�รรวมเงินทุน ส�ม�รถขย�ยกิจก�รได้ง�่ย

  ๓) ตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นได้ง่�ยเพร�ะโครงสร้�งไม่ซับซ้อน

  ๔) ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีหรือเสียภ�ษีในอัตร�ตำ่�

 ข้อเสีย

  ๑) เป็นกิจก�รที่ไม่มุ่งแสวงห�กำ�ไร สม�ชิกรับเงินผลประโยชน์อัตร�ต่ำ�

  ๒) จัดตั้งทำ�ได้ย�ก เนื่องจ�กมีหน่วยง�นหล�ยหน่วยง�นเข้�ม�ดูแล

  ๓) ข�ดก�รประช�สัมพันธ์

  ๔) สวัสดิก�รของพนักง�นไม่เท�่เทียมกับเอกชน

	 ๖.	 รัฐวิสาหกิจ	(State	Enterprise)
  รัฐวิส�หกิจ หม�ยถึง องค์กรท�งธุรกิจที่รัฐบ�ลเป็นผู้จัดตั้งขึ้น โดยก�รดำ�เนินง�นนั้น

รัฐบ�ลอ�จจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดหรือมีหุ้นอยู่เกินกว่�ร้อยละ ๕๐ และมีก�รบริห�รง�นอยู่

ระหว่�งระบบร�ชก�รและระบบธุรกิจ รัฐบ�ลเข้�ดำ�เนินง�นรัฐวิส�หกิจเพื่อเหตุผลหล�ย 

ประก�รดังต่อไปนี้

  ๑) ห�ร�ยได้เข้�รัฐบ�ลนอกเหนือจ�กก�รเก็บภ�ษีอ�กร

  ๒) เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประช�ชน

  ๓) ป้องกันก�รผูกข�ดและก�รเอ�เปรียบของผู้ประกอบก�รเอกชน

  ๔) เพื่อควบคุมก�รผลิตสินค�้บ�งชนิด เช่น โรงง�นย�สูบและโรงง�นสุร�

  ๕) เพื่อคว�มมั่นคง คว�มสงบ และคว�มปลอดภัยของประเทศช�ติ

รัฐวิสาหกิจ
 มีก�รบริห�รง�นอยู ่
ระหว่�งระบบร�ชก�รและ
ระบบธุรกิจ

 รัฐบ�ลมีทุนรวม
อยู่ด้วยประม�ณร้อย
ละ ๕๐

รูปที่ ๑.๘ : แสดงความสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจแบบรัฐวิสาหกิจ
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 ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบรัฐวิสาหกิจ

 ข้อดี

  ๑) ทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

  ๒) ส�ม�รถควบคุมระดับร�ค�สินค�้ที่มีคว�มจำ�เป็นในก�รบริโภคได้

  ๓) เปน็เครือ่งมอืและประโยชนใ์นท�งก�รเมอืง เพร�ะว่�กจิก�รบ�งอย่�งนัน้มผีล 

กระทบต่อคว�มสงบเรียบร้อยภ�ยในประเทศ

 ข้อเสีย

  ๑) เกิดคว�มล่�ช้�ในก�รดำ�เนินง�น ถูกควบคุมด้วยระเบียบต�่งๆ 

  ๒) ต้นทุนก�รผลิตสูงกว่�เอกชนเพร�ะมีพนักง�นจำ�นวนม�ก

  ๓) ข�ดประสิทธิภ�พในก�รผลิต เพร�ะผู้บริห�รม�จ�กก�รแต่งตั้งโดยไม่มีก�ร 

พิจ�รณ�ถึงคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ข�ดก�รว�งแผนง�นระยะย�ว

	 ๗.	แฟรนไชส์	(Franchise)
  ก�รประกอบธรุกิจประเภทนีเ้ป็นแนวคดิของก�รประกอบธรุกจิรปูแบบหนึง่ทีมุ่ง่จะ

ขย�ยธรุกิจโดยอ�ศยัก�รข�ยเทคนคิหรอืคว�มรูค้ว�มชำ�น�ญ หรอืก�รประดษิฐ์นวตักรรมทีค่ดิค้น 

หรือพัฒน�ขึ้นจนได้รับก�รยอมรับว�่ประสบคว�มสำ�เร็จให้แก่ผู้อื่น เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจภ�ยใต้ชื่อและตร�สินค้�เดียวกัน โดยผู้ให้สิทธิจะได้รับค่�ตอบแทนในลักษณะค่�

ธรรมเนียม ค่�บริก�ร ค่�วัสดุ และอ่ืนๆ ก�รประกอบก�รธุรกิจลักษณะนี้มีก�รเรียกได้ 

หล�ยอย่�ง เช่นเรียกว่� ธุรกิจสัมปท�น ธุรกิจสิทธิบัตร ธุรกิจที่ให้สิทธิท�งก�รค้�เพร�ะถือ

เป็นก�รประกอบธุรกิจ ในก�รขอสิทธิท�งก�รค้�จ�กธุรกิจที่เป็นต้นแบบเรียกกันว่�บริษัทแม่

หรือผู้ให้สิทธิ (Franchisors) ซึ่งเป็นเจ้�ของรูปแบบกิจก�ร ผู้ขอสัมปท�นหรือผู้รับสิทธิ  

(Franchisee) นั้นต้องดำ�เนินธุรกิจต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดทุกประก�ร 

  ก�รประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ถือว่�เป็นก�รทำ�สัญญ�ตกลงกัน โดยผู้ขอสัมปท�น  

(Franchisee) ตกลงที่จะจ่�ยค่�ตอบแทนให้กับธุรกิจที่เป็นต้นแบบที่เรียกว่�บริษัทแม่หรือ 

ผู้ให้สิทธิ (Franchisors) เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในก�รจำ�หน่�ยสินค้�หรือบริก�รและใช้ช่ือ

ตร�สินค้�ของผูใ้ห้สทิธ ิหรอืเป็นก�รตกลงกนัในรปูแบบของก�รทำ�สัญญ�ระหว่�งบรษิทัแม่กบั

ผู้รับสิทธิ โดยผู้ให้สิทธิอนุญ�ตให้ผู้รับสิทธิจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ของผู้ให้สิทธิภ�ยใต้ชื่อและ 

เอกลักษณ์อื่นๆ ของตนเองได้

  ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยที่เป็นส�ข�ที่ม�จ�กต่�งประเทศเป็นที่รู้จัก 

ตัวอย่�งเช่น กิจก�รจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทจ�นด่วนร้�นไก่ทอดเคเอฟซี (KFC) ร้�น 
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๑
แมคโดนัลด์ ร้�นพิซซ่� (Pizza Hat) กิจก�รจำ�หน่�ยสินค้�สะดวกซื้อ ร้�นเซเว่น อีเลฟเว่น 

(7-eleven) ร้�นไทเกอร์ม�ร์ท (TigerMart) ร้�นสต�ร์ชอร์ป (Star Shop) ร้�นข้�วมนัไก่ (เจมส์

ข้�วมันไก่) ร้�นข�ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อ (ลูกชิ้นแชมป์) ร้�นข�ยบะหมี่กว�งตุ้ง (ช�ยส่ีบะหมี่เก๊ียว) 

เป็นต้น

แฟรนไชส์
 เกิดจ�กคว�มสัมพันธ ์ 
ของบุคคล ๒ กลุ ่มขึ้นไป 
มีวัตถุประสงค์จะกระจ�ย
สนิค้�หรอืบรกิ�รไปสูผู่บ้รโิภค
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 มีผู ้ เกี่ยวข ้องกับธุรกิจ
ประเภทนี้ ๒ ฝ่�ย คือ
 (๑) ผู้ให้สิทธิ 
  (Franchisors)
 (๒) ผู้รับสิทธิ
  (Franchisee)

รูปที่ ๑.๙ : แสดงความสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจแบบแฟรนไชส์

	 ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบแฟรนไชส์

 ข้อดี

  ๑) โอก�สข�ดทุนน้อยเพร�ะมีคนให้สัมปท�นคอยช่วยเหลือ

  ๒) ได้ผลกำ�ไรม�กกว่�กิจก�รที่เริ่มต้นเอง

  ๓) เริ่มกิจก�รได้โดยไม่ต้องมีคว�มรู้ท�งธุรกิจม�กนัก

  ๔) ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งถูกต้องและประหยัด

 ข้อเสีย

  ๑) ผู้ให้สัมปท�นควบคุมนโยบ�ยก�รบริห�รง�นม�กเกินไป

  ๒) ก�รส่งเสริมไม่สอดคล้องกับลักษณะในลิขสิทธิ์ผู้รับสัมปท�น

  ๓) ในกรณีที่หน่วยง�นใดหน่วยง�นหนึ่งในระบบแฟรนไชส์เดียวกันเสียชื่อเสียง 

เสียภ�พพจน์ ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมด

  ๔) เมื่อเลิกข้อผูกพันกับผู้ให้สัมปท�นอ�จลำ�บ�กที่จะข�ยโดยลำ�พัง 

 ก�รดำ�เนินธุรกิจนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบก�รจำ�เป็นจะต้องให้คว�มสำ�คัญและมีคว�มรอบรู้

เปน็อย�่งดเีกีย่วกับก�รประกอบธรุกิจทีก่ำ�ลงัจะดำ�เนนิก�ร ทัง้ในเรือ่งของคว�มหม�ยและคว�ม

สำ�คัญของธุรกิจ รู้และเข�้ใจจุดมุ่งหม�ยของก�รประกอบธุรกิจ เข�้ใจรูปแบบขององค์กรธุรกิจ

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้อย่�งถูกต้องในก�รเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจยุคใหม่
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สรุป

           ก�รดำ�เนินธุรกิจนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบก�รจำ�เป็นจะต้องให้คว�มสำ�คัญและมีคว�มรอบรู้

เป็นอย่�งดีเกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจที่กำ�ลังจะดำ�เนินก�ร ทั้งในเรื่องของคว�มหม�ยและ 

คว�มสำ�คัญของธุรกิจ รู้และเข้�ใจจุดมุ่งหม�ยของก�รประกอบธุรกิจ เข้�ใจรูปแบบขององค์กร

ธุรกิจ ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้อย่�งถูกต้องในก�รเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจยุคใหม่
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๑
ตอนที่	๑	เลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 ๑. ข้อใดกล่�วถึงคว�มหม�ยของธุรกิจได้ถูกต้องที่สุด

  ก. ก�รเป็นพ่อค้�ส่ง พ่อค้�ปลีก

  ข. คว�มต้องก�รซื้อของผู้บริโภค

  ค. ก�รนำ�ทรัพย�กรม�ผ่�นก�รแปรสภ�พให้เป็นสินค้�หรือบริก�รเพื่อจำ�หน่�ย

  ง. กิจกรรมที่เกิดจ�กก�รโอนย้�ยสับเปลี่ยนสินค้�บริก�รต�มคว�มต้องก�รผู้บริโภค

	 ๒.		ข้อใดคือการประกอบธุรกิจ

  ก. มูลนิธิร่วมกตัญญ ู ข. กิจกรรมของสภ�ก�ช�ด

  ค. โรงพย�บ�ลตำ�รวจ ง. โรงพย�บ�ลพญ�ไท

 ๓.		ข้อใดกล่าวถึงความส�าคัญของธุรกิจได้ถูกต้องที่สุด

  ก. รัฐบ�ลมีร�ยได้จ�กภ�ษีอ�กรในรูปแบบของเงินภ�ษี

  ข. เศรษฐกิจของประเทศมีคว�มเจริญก�้วหน้�และมั่นคง

  ค. เป็นก�รประกอบก�รสำ�หรับกลุ่มชนชั้นท�งสังคมที่มีร�ยได้สูง

  ง. สังคมเกิดก�รพัฒน�เฉพ�ะด้�นเศรษฐกิจก�รเงิน

 ๔.		ข้อใดจัดเป็นความส�าคัญของธุรกิจ

  ก. คว�มมั่นคงของกิจก�ร ข. คว�มเจริญเติบโตของธุรกิจ

  ค. เพื่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ง. เศรษฐกิจดีขึ้น

 ๕.		ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้ถูกต้องที่สุด

  ก. เพื่อสนองคว�มต้องก�รของมนุษย์ ข. ช่วยกระจ�ยสินค้�ไปสู่ผู้บริโภค

  ค. เป็นแหล่งของตล�ดแรงง�น ง. ถูกทุกข้อ

 ๖.		ข้อใดกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการด�าเนินธุรกิจได้ถูกต้องที่สุด

  ก. ให้บริก�รประช�ชนอย่�งเต็มที่ สนองคว�มต้องก�รที่ชัดเจน

  ข. ต้องก�รผลตอบแทนในรูปแบบของกำ�ไรให้ม�กที่สุด

  ค. ประช�ชนอยู่ดีกินดี

  ง. รัฐบ�ลมีร�ยได้นำ�ไปพัฒน�ประเทศ

แบบประเมินผลการเรียนรู ้ หน่วยที่ ๑
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 ๗.		จุดมุ่งหวังของการประกอบธุรกิจคือข้อใด

  ก. ก�รทำ�กำ�ไร

  ข. ก�รบริก�รสังคม

  ค. คว�มพึงพอใจของลูกค�้

  ง. ก�รทดสอบคว�มส�ม�รถของลูกค้�และผู้ประกอบก�ร

 ๘.		ข้อใดกล่าวถึงรูปแบบของธุรกิจประเภทสหกรณ์ได้ถูกต้องที่สุด

   ก. สม�ชิกได้รับผลตอบแทนจ�กก�รลงหุ้นเรียกว่�ดอกเบี้ย

   ข. ก�รรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งต้องเริ่มต้นด้วยสม�ชิกที่บรรลุนิติภ�วะแล้วไม่ต่ำ�กว�่ ๗ คน

   ค. สม�ชิกมีสิทธิในก�รซื้อหุ้น ๑ คน ส�ม�รถซื้อหุ้นได้เพียง ๑ หุ้นเท่�นั้น

   ง. วัตถุประสงค์ในก�รจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือสม�ชิกโดยมิได้มุ่งแสวงห�ผลกำ�ไร

 ๙.		ข้อใดจัดเป็นการประกอบธุรกิจที่จ�าเป็นต้องอาศัยการขายเทคนิคหรือความรู้ความ	

	 	 ช�านาญหรือนวัตกรรมให้แก่ผู้อื่น

  ก. ธุรกิจกิจก�รเจ�้ของคนเดียว ข. ธุรกิจห้�งหุ้นส่วน

  ค. ธุรกิจบริษัท ง. ธุรกิจแฟรนไชส์

	๑๐.	 ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่จัดเป็นบริษัทมหาชน	จ�ากัด

  ก. คณะกรรมก�รบริษัทมห�ชนจำ�กัดต้องมีจำ�นวนอย่�งน้อย ๕ คน

  ข. ต้องมีผู้ถือหุ้นในบริษัทมห�ชนจำ�กัดอย่�งน้อย ๑๐๐ คน

   ค. ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมห�ชนจำ�กัดต้องเป็นบุคคลธรรมด�ตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป

   ง. พระร�ชบัญญัติกำ�หนดข้อบังคับในก�รใช้ชื่อของบริษัทมห�ชนไว้ด้วย

	๑๑.	 หน่วยงานใด	ไม่ใช่	รัฐวิสาหกิจ

  ก. บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด

  ข. บริษัท ก�รบินไทย (มห�ชน) จำ�กัด

  ค. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด

  ง. สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล

	๑๒.	 บุคคลในข้อใดท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

  ก. ผู้ถือหุ้น

  ข. บุคคลภ�ยนอกซึ่งมีฐ�นะเป็นลูกจ้�ง

  ค. หุ้นส่วนประเภทจำ�กัดคว�มรับผิดชอบ

  ง. หุ้นส่วนประเภทไม่จำ�กัดคว�มรับผิดชอบ
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๑
 ๑๓.		รูปแบบของธุรกิจในข้อใดที่มีความคล่องตัวสูงสุด

  ก. รัฐวิส�หกิจ ข. ห�้งหุ้นส่วนส�มัญ

  ค. บริษัทมห�ชนจำ�กัด ง. กิจก�รเจ้�ของคนเดียว

 ๑๔.		ข้อใดต่อไปนี้ผิด

  ก. กิจก�รเจ�้ของคนเดียวเก็บรักษ�คว�มลับได้ดี

  ข. ห้�งหุ้นส่วนมีผู้ร่วมดำ�เนินก�รตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป

  ค. หนังสือบริคณห์สนธิต้องจัดทำ�ในก�รจัดตั้งกิจก�รรัฐวิส�หกิจ

  ง. บริษัทมีผู้ร่วมดำ�เนินก�รตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป

 ๑๕.		ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจ�ากัด

  ก. มีผู้ถือหุ้นอย่�งน้อย ๑๐ คนขึ้นไป

  ข. หุ้นมีมูลค่�ไม่ต่ำ�กว�่หุ้นละ ๕ บ�ท

  ค. เมื่อแบ่งทุนออกเป็นหุ้นแล้วไม่ต้องจดทะเบียน

  ง. ผู้ถือหุ้นต้องร่วมรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย�่งในบริษัท

	๑๖.		ธุรกิจในข้อใดที่ต้องการช่วยเหลือสมาชิกเป็นหลัก	ส่วนก�าไรเป็นเรื่องรอง

  ก. กิจก�รเจ�้ของคนเดียว ข. ห�้งหุ้นส่วน

  ค. บริษัท ง. สหกรณ์

 ๑๗.		กิจการประเภทใดที่มีบุคคลตั้งแต่	๑๕	คนขึ้นไป

  ก. ห้�งหุ้นส่วน ข. บริษัทจำ�กัด

  ค. บริษัทมห�ชนจำ�กัด ง. ถูกทุกข้อ

 ๑๘.		ข้อใดเป็นร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง	

  ก. ร้�นข�ยของชำ�ในหมู่บ้�น ข. ร้�นข�ยเครื่องดนตรีไทย

  ค. ร้�นข�ยเสื้อผ้�แฟชั่นทันสมัย ง. ร้�นข�ยอุปกรณ์ก่อสร้�ง

	๑๙.		ข้อใดเป็นร้านประเภทพ่อค้าส่ง

  ก. โลตัส (Lotus) ข. บิ๊กซี (Big C) 

  ค. เซเว่น อีเลฟเว่น (7-eleven) ง. แม็คโคร (Makro)

 ๒๐.		ข้อใด	ไม่ใช่	ลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์

  ก. ร้�นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแชมป์ ข. ร้�นไก่ทอดเคเอฟซี

  ค. ร้�นเจมส์ข้�วมันไก ่ ง. ร้�นขนมจีนสี่แยกหมู่บ�้น
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ตอนที่	๒	จงตอบค�าถามต่อไปนี้	

๑.	 จงอธิบายความหมายของธุรกิจมาให้เข้าใจพอสังเขป

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

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

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

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

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

๒.	 จงบอกความส�าคัญของธุรกิจมาพอสังเขป

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

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

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

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

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

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

๓.	 จงบอกจุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจมาอย่างเข้าใจอย่างน้อย	๓	ข้อ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................
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๑
๔.	 จงอธิบายรูปแบบของธุรกิจแต่ละอย่างมาพอสังเขป

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

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

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

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

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

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

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

๕.	 จงยกตวัอยา่งกจิการธุรกจิในท้องถิน่ของผูเ้รยีนมาคนละ	๑	ธรุกจิ	พรอ้มอธบิายพอสงัเขป

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบประเมินตนเอง

คำ�ชี้แจง หลังจ�กทำ�แบบประเมินผลก�รเรียนรู้และตรวจคำ�ตอบแล้ว ให้นักเรียนประเมินตนเองต�มคว�มเป็นจริง

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

 ดีม�ก
๑๘ - ๒๐ คะแนน

 ดีม�ก
๙ - ๑๐ คะแนน

 ดี
๑๔ - ๑๗ คะแนน

 ดี
๗ - ๘ คะแนน

 พอใช้
๑๐ - ๑๓ คะแนน

 พอใช้
๕ - ๖ คะแนน

 ต้องปรับปรุง
ตำ่�กว่� ๑๐ คะแนน

 ต้องปรับปรุง
ตำ่�กว่� ๕ คะแนน

เกณฑ์ก�รตัดสิน ผู้เรียนต้องอยู่ระดับ “พอใช้” ขึ้นไปจึงถือว่� “ผ่�น”
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมน�าความรู ้และพัฒนาผู ้เรียน
ให้มีคุณลักษณะท่ีดี  ๓  ด้าน

การด�าเนินกิจกรรม

 ๑. ให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขยีนบรรย�ยเกีย่วกบัธรุกจิทีต่นใฝ่ฝันอย�กเป็นเจ้�ของกจิก�ร

โดยครูผู้สอนกำ�หนดหัวข้อว่� “ธุรกิจที่ข้�พเจ้�ใฝ่ฝันอย�กเป็นเจ้�ของกิจก�ร” พร้อม 

ว�ดภ�พประกอบก�รบรรย�ยลงในกระด�ษ A4

 ๒. ผู้เรียนนำ�ผลง�นส่งครูผู้สอนเพื่อรับก�รตรวจผลง�น

 ๓. ครูผู้สอนเปิดโอก�สให้ผู้เรียนที่ต้องก�รนำ�เสนอผลง�นตนเองหน้�ชั้นเรียนหรือ 

ใช้วิธีก�รสุ่มตัวอย่�งผลง�น แล้วให้เจ้�ของผลง�นออกม�นำ�เสนอ

 ๔. ครผููส้อนแจกผลง�นให้ผูเ้รยีนแต่ละคนได้แลกเปล่ียนเรยีนรูผ้ลง�นซึง่กนัและกนั

พร้อมร่วมกันสรุปเป็นประเด็นที่สำ�คัญๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อห�ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว

 ๕. ผู้เรียนรวบรวมผลง�นของตนเองจัดเก็บเข�้แฟ้มสะสมง�น

สรุปผลการปฏิบัติงาน

  ผ่�น = ปฏิบัติได้ถูกต้องต�มกิจกรรม          

  ทบทวนก�รปฏิบัต ิ = ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มกิจกรรมได้

  

 ลงชื่อ.................................ผู้ประเมิน

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

 .........../........../...........
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๑
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมน�าความรู ้
และพัฒนาผู ้เรียน ให้มีคุณลักษณะท่ีดี ๓ ด้าน 

 (สอดคล้องต�มแนวนโยบ�ยสถ�นศึกษ� 3D และมุ่งเน้นปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง) คำ�ชี้แจง  
ใหป้ระเมนิร�ยก�รแตล่ะขอ้โดยใสเ่ครือ่งหม�ย/ลงในชอ่งระดบัคณุภ�พต�มคว�มเปน็จรงิ โดยกำ�หนดน้ำ�หนกัคะแนน
ดังนี้ ๔ = ดีม�ก, ๓ = ดี, ๒ = พอใช้, ๑ = ควรปรับปรุง

 ๑ ความรับผิดชอบ
  (หม�ยถึง ปฏิบัติหน้�ท่ีท่ีได้รับมอบหม�ยอย่�งเต็มคว�ม 
  ส�ม�รถ ละเอียดรอบคอบในก�รทำ�ง�น เข้�เรียนตรงเวล�  
  ส่งง�นต�มกำ�หนดระยะเวล�)

 ๒ ความมีวินัย
  (หม�ยถึง ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกง�นผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต แต่งก�ย 
  ถูกต้องต�มระเบียบ รับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น และเค�รพ 
  ข้อตกลงของกลุ่ม)

 ๓ ความสนใจใฝ่รู้
  (หม�ยถึง ละคว�มเห็นแก่ตัว ร่วมคิดร่วมทำ�กิจกรรมกลุ่ม  
  มีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ เสนอแนวคิดและนำ�วิธีก�รใหม่ๆ 
   ม�ใช้ในก�รทำ�ง�น)

 ๔ ความมีมนุษยสัมพันธ์
  (หม�ยถึง รับฟังคว�มคิดเห็น ให้เกียรติยอมรับบทบ�ทหน้�ที ่
  ของผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ�และผู้ต�มที่ดี  รับฟังคำ�ว่�กล่�ว 
  ตักเตือน ปรับตัวเข�้กับผู้อื่นได้) 

 ๕ ความรู้และทักษะวิชาชีพ
  (หม�ยถึง มีคว�มรอบรู้ อธิบ�ยได้อย่�งชัดเจน ใช้เทคโนโลยี 
  คอมพิวเตอร์ในก�รส่งง�น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติ 
  ต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง)

	 ข้อที่	 พฤติกรรมที่ประเมิน
ระดับคุณภาพ

รวม

	 ๔	 ๓	 ๒	 ๑

3D ประกอบด้วย Democracy - ยึดมั่นประช�ธิปไตย, Decency - มีคุณธรรมคว�มเป็นไทย, Drugfree ห่�งไกลย�เสพติด
เกณฑ์ก�รประเมิน
 ๑๘ - ๒๐ หม�ยถึง ดีม�ก ๑๕ - ๑๗ หม�ยถึง ดี
 ๑๐ - ๑๔ หม�ยถึง พอใช้ ตำ่�กว่� ๑๐ หม�ยถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์ก�รตัดสิน
 ผู้เรียนต้องอยู่ระดับ “พอใช้” ขึ้นไปจึงถือว่� “ผ่�น”

 ลงชื่อ.................................ผู้ประเมิน
  (................................)
  .........../........../...........
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ใบงานท่ี ๑.๑

แบบบันทึกที่ ๑ เรื่อง ความหมายและความสำาคัญของธุรกิจ

เรื่อง		ความหมายและความส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจ

ชือ่-สกลุ..................................................................เลขที่................ส�ข�ง�น...........................................ระดับช้ัน........................

สมรรถนะที่พึงประสงค์

 ๑. บอกคว�มหม�ยของธุรกิจได้อย่�งถูกต้อง

 ๒. อธิบ�ยคว�มสำ�คัญของธุรกิจได้อย่�งถูกต้อง

 ๓. นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

       ๑. สรุปส�ระสำ�คัญได้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น

       ๒. ตรงต่อเวล�

       ๓. มีระเบียบวินัย

ค�าชี้แจง

 ๑. ใหผู้เ้รียนเขยีนสรุปคว�มหม�ยและคว�มสำ�คญัของธรุกจิลงในแบบบนัทกึทีก่ำ�หนด

ต�มแบบบันทึกที่ ๑

 ๒. ให้ผูเ้รยีนศกึษ�คน้คว�้ประวตัขิองนกัธรุกจิทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รประกอบก�ร

ม�คนละ ๑ เรื่อง อ่�นแล้วสรุปเป็นประเด็นสำ�คัญลงในแบบบันทึกที่กำ�หนดต�มแบบบันทึกที่ ๒

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................................
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๑
แบบบันทึกที่ ๒ เรื่อง ประวัติของนักธุรกิจ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติงานตามใบงานท่ี ๑.๑ 

 คำ�ชี้แจง ให้ประเมินร�ยก�รแต่ละข้อโดยใส่เคร่ืองหม�ย/ลงในช่องระดับคุณภ�พต�มคว�มเป็นจริง 
โดยกำ�หนดน้ำ�หนักคะแนนดังนี้ ๔ = ดีม�ก, ๓ = ดี, ๒ = พอใช้, ๑ = ควรปรับปรุง

 ๑ คว�มสอดคล้องต�มสมรรถนะที่พึงประสงค์

 ๒ คว�มถูกต้องของเนื้อห�

 ๓ ก�รสรุปเป็นองค์คว�มรู้

 ๔ คว�มสร้�งสรรค์และประยุกต์ใช้

 ๕ ผลง�นส่งต�มกำ�หนดเวล�

 ๑ คว�มหม�ยของธุรกิจ

 ๒ คว�มสำ�คัญของธุรกิจ

 ๓ ก�รประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

 ๔ ก�รสรุปส�ระสำ�คัญ

 ๕ ก�รตรงต่อเวล�

	 ข้อที่	 รายการประเมิน

	 ข้อที่	 รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ

รวม

	 ๔	 ๓	 ๒	 ๑

	 ผ่าน	 ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
 ๑๘ - ๒๐ หม�ยถึง  ดีม�ก
 ๑๕ - ๑๗ หม�ยถึง  ดี
 ๑๐ - ๑๔ หม�ยถึง  พอใช้
 ตำ่�กว่� ๑๐ หม�ยถึง  ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้เรียนต้องอยู่ระดับ “พอใช้” ขึ้นไปจึงถือว่� “ผ่�น”  

 ลงชื่อ.................................ผู้ประเมิน
  (................................)
  .........../........../...........

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามใบงานท่ี ๑.๑
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๑
ใบงานท่ี ๑.๒

เรื่อง	รูปแบบของธุรกิจ

สมรรถนะที่พึงประสงค์

 ๑. อธิบ�ยรูปแบบของธุรกิจในแต่ละประเภทได้อย่�งถูกต้อง

 ๒. นำ�รูปแบบของธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 ๑. มีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นเป็นทีม

 ๒. มีคว�มรับผิดชอบ

 ๓. มีเจตคติที่ดีต่อก�รประกอบอ�ชีพ

ค�าชี้แจง  

 ๑. ใหผู้้เรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ ๔ - ๖ คน เพือ่ระดมพลงัสมองโดยก�รศกึษ�หนงัสอืเรยีน

หนว่ยที ่๑ โดยเลอืกประธ�นกรรมก�รและเลข�นกุ�รดำ�เนนิก�รดังนี ้(เสรจ็แล้วใหต้วัแทนกลุ่ม

ไปนำ�เสนอหน้�ชั้นเรียน)

  กลุ่มที่ ๑ เรื่อง กิจก�รเจ้�ของคนเดียว   

  กลุ่มที่ ๒ เรื่อง ห�้งหุ้นส่วน   

  กลุ่มที่ ๓ เรื่อง บริษัทจำ�กัด

  กลุ่มที่ ๔ เรื่อง บริษัทมห�ชนจำ�กัด 

  กลุ่มที่ ๕ เรื่อง สหกรณ์

  กลุ่มที่ ๖ เรื่อง รัฐวิส�หกิจ

  กลุ่มที่ ๗ เรื่อง แฟรนไชส์

 ๒. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มบันทึกง�นลงในแบบบันทึกใบง�นที่ ๑.๒
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กลุ่มที่ .........................

รูปแบบที่ ..........................................................................

สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย

 ๑. ............................................................................................................. เลขที…่……………………

 ๒. ............................................................................................................. เลขที…่……………………

 ๓. ............................................................................................................. เลขที…่……………………

 ๔. ............................................................................................................. เลขที…่……………………

 ๕. ............................................................................................................. เลขที…่……………………

 ๖. ............................................................................................................. เลขที…่……………………

แบบบันทึก ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง รูปแบบของธุรกิจ

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................................
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๑
แบบประเมินการปฏิบัติงานตามใบงานท่ี ๑.๒

 คำ�ชี้แจง ให้ประเมินร�ยก�รแต่ละข้อโดยใส่เคร่ืองหม�ย/ลงในช่องระดับคุณภ�พต�มคว�มเป็นจริง 
โดยกำ�หนดน้ำ�หนักคะแนนดังนี้ ๔ = ดีม�ก, ๓ = ดี, ๒ = พอใช้, ๑ = ควรปรับปรุง

 ๑ คว�มสอดคล้องต�มสมรรถนะที่พึงประสงค์

 ๒ คว�มถูกต้องของเนื้อห�

 ๓ ก�รสรุปเป็นองค์คว�มรู้

 ๔ คว�มสร�้งสรรค์และประยุกต์ใช้

 ๕ ผลง�นส่งต�มกำ�หนดเวล�

 ๑ คว�มหม�ยของธุรกิจ

 ๒ คว�มสำ�คัญของธุรกิจ

 ๓ ก�รประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

 ๔ ก�รสรุปส�ระสำ�คัญ

 ๕ ก�รตรงต่อเวล�

	 ข้อที่	 รายการประเมิน

	 ข้อที่	 รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ

รวม

	 ๔	 ๓	 ๒	 ๑

	 ผ่าน	 ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
 ๑๘ - ๒๐ หม�ยถึง  ดีม�ก
 ๑๕ - ๑๗ หม�ยถึง  ดี
 ๑๐ - ๑๔ หม�ยถึง  พอใช้
 ตำ่�กว่� ๑๐ หม�ยถึง  ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้เรียนต้องอยู่ระดับ “พอใช้” ขึ้นไปจึงถือว่� “ผ่�น”  

 ลงชื่อ.................................ผู้ประเมิน
  (................................)
  .........../........../...........

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามใบงานท่ี ๑.๒




