
www.aksorn.com

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 02 6222 999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) 

นร. การเป็นผู้ประกอบการ ม.4 - ม.6

85.-

ISBN : 978 - 616 - 203 - 788 - 7

9 7 8 6 1 6 2 0 3 7 8 8 7

ม. 4 - ม. 6

สุคนธจรินทร ไกรศรวัชร

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4-6

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

การเปน            
    ผูประกอบการ

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒà¾
ÔèÁ
àµÔÁ

¡
ÒÃà»

š¹
¼
ÙŒ»
ÃÐ¡

Í
º
¡
ÒÃ Á

. 4 -  Á
. 6

ÊØ¤¹¸¨ÃÔ¹·Ã� ä¡ÃÈÃÇÑªÃ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

85.-



สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 1หนวยการเรียนรู ที่ 11
1. ความสําคัญของผูประกอบการ 2

2. หนาที่ของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ 4

3. การวิเคราะหการเปนผูประกอบการ 7

4. ความรูเกี่ยวกับกิจการที่ผูประกอบการควรรู 8

1. ความสําคัญและการวางแผนเปาหมายชีวิต 12

2. ลักษณะของการวางแผนเปาหมายชีวิต 13

3. การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ 16

การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 11หนวยการเรียนรู ที่ 22

1. ความสําคัญ และเปาหมายของการออม 22

2. รูปแบบของเงินออม 25

3. หลักการออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 29

การออม 2133หนวยการเรียนรู ที่

1. ความสําคัญของการลงทุน 34

2. วัตถุประสงคและเปาหมายในการลงทุน 35

3. ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 37

4. ประเภทของการลงทุน 39

5. ปจจัยที่เกี่ยวกับการลงทุน 41

การลงทุน 33หนวยการเรียนรู ที่ 44

1. การวางแผนทางการเงิน 46

2. การจัดหาแหลงเงินทุน 47

การจัดการและการวางแผนทางการเงิน 45หนวยการเรียนรู ที่ 55



138บรรณานุกรม

1. ความรูเบื้องตนของการวางแผนธุรกิจ 84

2. หลักการเขียนแผนธุรกิจ 86

3. องคประกอบของแผนธุรกิจ 87

4. แบบฟอรมการเขียนแผนธุรกิจ 98

แผนธุรกิจ 83หนวยการเรียนรู ที่ 77

1. ความสําคัญของคุณภาพ 104

2. หลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพ 106

3. การควบคุมคุณภาพ 110

4. กิจกรรม 5 ส 115

หลักการเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพ 103หนวยการเรียนรู ที่ 88

1. ความหมายของการเพิ่มผลผลิต 120

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางวิทยาศาสตร 121

3. แนวทางการเพิ่มผลผลิต 122

4. องคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 124

5. ประโยชนของการเพิ่มผลผลิต 126

การเพิ่มผลผลิตในองค์กร 119หนวยการเรียนรู ที่ 99

1. กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการซื้อขาย 56

2. กฎหมายภาษีธุรกิจ 59

3. กฎหมายคุมครองแรงงาน 68

4. กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 74

5. กฎหมายประกันสังคม 77

55กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการหนวยการเรียนรู ที่ 66

1. ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 130

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 132

3. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ในการดําเนินชีวิต และการเปนผูประกอบการ 133

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเป็นผู้ประกอบการ

หนวยการเรียนรู ที่1010
129



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผูประกอบการ1
หนวยการเรียนรูที่

	 ผูป้ระกอบกำร	เป็นบุคคลทีอ่ทิุศตัวเพือ่ควำมส�ำเรจ็ของ

กำรประกอบธุรกิจโดยเต็มใจยอมรับควำมเสี่ยงเพื่อหวังก�ำไร

จำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร	โดยต้องจัดระเบียบในกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง	ๆ 	พร้อมท้ังต้องเป็นผู้ท่ีมีควำมสำมำรถใน

กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท�ำธุรกิจและอื่น	ๆ 	พร้อมต้องเรียนรู้

กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จให้กับกิจกำร	 ต้องศึกษำท้ัง

ตนเอง	ธุรกิจ	และเรียนรู้คู่แข่งขันอีกด้วย

อยากเปน
ผูประกอบการที่ดี
ควรจะมีการเตรียมตัว

อยางไรบาง

ผลการเร�ยนรู

ประเด็นที่จะศึกษา

1.	ควำมส�ำคัญของผู้ประกอบกำร
2.		หน้ำที่ของผู้ประกอบกำรในกำร
	 ด�ำเนินธุรกิจ
3.	กำรวิเครำะห์กำรเป็นผู้ประกอบกำร
4.	ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกำรที่ผู้ประกอบกำร
	 ควรรู้

วิเครำะห์ควำมส�ำคัญของกำรเป็นผู้ประกอบกำร	
และจ�ำแนกหนำ้ท่ีของผูป้ระกอบกำร	และประเภท
ของกิจกำรแต่ละกิจกำรได้



	 ธุรกจิเปรยีบเสมอืนกลไกทีส่�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิให้เป็นไปในทศิทำงต่ำง	ๆ 	ซึง่ถอื

เป็นองค์ประกอบส�ำคญัของระบบเศรษฐกจิ	เพรำะธรุกจิท�ำให้เกดิกำรหมนุเวยีนทำงเศรษฐกจิ	ท�ำให้

เกิดกำรจำ้งงำน		อัตรำกำรว่ำงงำน	และปัญหำอำชญำกรรมก็จะลดลง	โดยผู้ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ 

เพือ่ให้เศรษฐกจิดขีึน้ได้	คอื	“ผูป้ระกอบกำร”	ซึง่ได้มผีูท้ีใ่ห้ค�ำจ�ำกดัควำมของค�ำว่ำ	“ผูป้ระกอบกำร”	ไว้ 

ดังนี้

ผู้ประกอบการ

1.  ความส�าคัญของผู้ประกอบการ

ผูป้ระกอบกำรจะต้องเป็นผูท้ีม่บีคุลกิภำพและมมีนษุยสมัพนัธ์ 
ทีด่	ีเพรำะกำรท�ำธรุกจิต้องมกีำรตดิต่อสือ่สำรและกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีถือว่ำเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอยำ่งหนึ่ง

	 สรุปได้ว่ำ	 ผู้ประกอบกำรเป็นผู้ที่น�ำเอำ

ปัจจัยกำรผลิตต่ำง	ๆ 	 มำผสมผสำนด้วยกำร

บริหำรจัดกำร	ท�ำให้เกิดสินค้ำแปลกใหม่	 เกิด

ผู้บริโภคใหม่	ๆ 	 มีกำรเสำะแสวงหำตลำดหรือ

ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต	 ติดตำมข่ำวสำร

สถำนกำรณ์และเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	 ที่สำมำรถ 

น�ำมำปรับใช้และพัฒนำให้มีควำมก้ำวหน้ำ	 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 มิลเลอร์ (Miller, 1983) ได้ให้ค�ำนิยำมของควำมเป็นผู้ประกอบกำรในเชิงกลยุทธ์ไว้วำ่ “ควำมเป็น 

ผู้ประกอบกำรเป็นกำรด�ำเนินงำนเพื่อพัฒนำให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม และมองหำช่องทำง 

ใหม่ๆ สูต่ลำด เพือ่เอำชนะคู่แข่งให้ได้ในทกุสถำนกำรณ์ ซึง่องค์ประกอบทีส่�ำคญัของควำมเป็นผูป้ระกอบ

คือ กำรริเริ่มและกำรขยำยธุรกิจ กำรรับรู้กำรควบคุมตนเอง กำรรับรู้กำรยอมรับทำงธุรกิจ มุมมองทำง 

ธุรกิจ กำรยอมรับควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอน ควำมเป็นอิสระ สร้ำงสรรค์ มีมุมมองท่ีเอื้อต่อกำร

จัดหำทรัพยำกรใหม่ หรืออำจน�ำควำมสำมำรถเดิมไปรวมกันเป็นโอกำส และแนวคิดลักษณะใหม่  

เพื่อเปำ้หมำยในกำรสรำ้งสรรค์ควำมมั่งคั่งและควำมมั่นคงของกิจกำร”

 ในเชิงเศรษฐศาสตร์และทางการตลาด ได้ให้ควำมหมำยของผู้ประกอบกำรไว้ว่ำ “หมำยถึง ผู้ที่น�ำ

เอำปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ ทุน ที่ดิน และแรงงำน มำลงทุน เพื่อมองหำโอกำสที่จะท�ำก�ำไร โดยกำรผลิต

สินค้ำหรือบริกำรข้ึนมำเสนอขำย มีกำรน�ำกระบวนกำรผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภำพเข้ำมำปรับใช ้

เพื่อปรับปรุงองค์กร ผู้ประกอบกำรจะเป็นผู้ที่แสวงหำเงินทุน และกำรจัดกำรบริหำรองค์กรเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ ผูป้ระกอบกำรต้องมคีวำมคดิทีเ่หนอืคูแ่ข่งขนัในกำรทีจ่ะก่อให้เกดิสนิค้ำและบรกิำรใหม่ๆ 

ขึ้นมำ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค”
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Knowledge and Entrepreneurs?

คุณลักษณะและคุณสมบัติ
    ของผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จ

คุณลักษณะ

มีดังต่อไปนี้

 • ควำมมุ่งมั่นที่จะประสบควำมส�ำเร็จ

 • ควำมมั่นใจในตนเอง

 • แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองอย่ำงชัดเจน

 • แผนงำนธุรกิจที่เป็นระบบ

 • ควำมสำมำรถทำงกำรตลำด

 • ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเงิน

 • ทักษะในกำรประสำนงำน

 • แหล่งสนับสนุนที่ดี

 • กำรจัดองค์กรที่เหมำะสม

 • ควำมสำมำรถมองเห็นสภำพของกำรแข่งขัน

  ในอนำคตได้

คุณสมบัติ

มีดังต่อไปนี้

 • ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร

 • ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรผลิตสินค้ำ

  หรือบริกำรใหม่ๆ

 • ควำมต้องกำรที่จะประสบควำมส�ำเร็จสูง

 • ควำมกระตือรือร้นสูง สุขภำพแข็งแรง 

  พร้อมที่จะทุ่มเทท�ำงำนหนัก

 • วิสัยทัศน์กว้ำงไกล ใฝหำควำมรู้อยู่เสมอ

 • เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ 

  กล้ำเสี่ยงในสิ่งที่ควรเสี่ยง

 • มองเห็นช่องทำงหรือโอกำสในกำรท�ำธุรกิจ

  อยู่เสมอ

บุคคลที่ต้องกำรเป็นผู้ประกอบกำร

ที่ประสบควำมส�ำเร็จได้
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	 ผู้ประกอบกำรธุรกิจทุกคนมีจุดมุ่งหมำยที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน	คือ	มุ่งหวังผลก�ำไรสูงสุด

ทีจ่ะได้รบัตำมเป้ำหมำยทีไ่ด้ก�ำหนดไว้	และมหีน้ำทีใ่นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคใน

ด้ำนต่ำง ๆ 	เพือ่ให้ผู้บรโิภคได้รบัควำมพอใจสงูสุด	และเกดิประโยชน์สูงสุด		ผูป้ระกอบกำรจึงจ�ำเป็น

ต้องท�ำหน้ำที่ส�ำคัญ	4	ประกำร	ดังนี้

2.1	 การผลิต

	 เป็นกิจกรรมในกำรแปรรูปวัตถุดิบให้เป็น

สินค้ำหรือบริกำร	เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้ำหมำย	และท�ำให้เกิด

ควำมพงึพอใจสงูสุด		ผูป้ระกอบกำรจ�ำเป็นต้อง

มีควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตเป็นอย่ำงดี	

เพรำะจะท�ำให้ได้สนิค้ำหรอืบรกิำรทีม่คีณุภำพดี	 

มีต้นทุนท่ีเหมำะสม	 	 ปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวกับ

กำรผลิตท่ีผู้ประกอบกำรต้องน�ำมำใช้ในกำร

พิจำรณำมีหลำยประกำร	 เช่น	 กำรเลือกท�ำเล

ที่ ต้ังสถำนประกอบกำร	 กำรวำงผังโรงงำน	 

กำรออกแบบสินค้ำ	 กำรก�ำหนดตำรำงเวลำ

ส�ำหรับกำรผลิต	กำรตรวจสอบสินคำ้	เป็นต้น

กำรผลิตเป็นกำรน�ำปัจจัยในกำรผลิตชนิดต่ำง	ๆ 	 ตั้งแต ่
สองชนิดขึ้นไปมำประกอบให้เกิดเป็นสินค้ำหรือบริกำร 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์

2.2	การจัดหาเงินทุน

	 ผูป้ระกอบกำรต้องเป็นผูท้ีจ่ดัหำเงนิทนุ	รวมทัง้จัดสรรและบรหิำรเงนิทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	

เพื่อน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งกำรจัดหำเงินทุนสำมำรถจัดหำได้จำก

แหล่งเงินทุน	ดังนี้

	 1)	 เงนิทนุ	เป็นปัจจยัส�ำคญัทีผู่ป้ระกอบกำรต้องจดัหำเงนิทนุให้เพยีงพอต่อกำรเริม่ต้นกจิกำร	

ซึง่เงนิทนุทีผู่ป้ระกอบกำรน�ำมำใช้ในกำรประกอบธรุกจิ	สำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงนิทุนทีส่�ำคญั	

ดังนี้

2.  หน้าที่ของผู้ประกอบการในการด�าเนินธุรกิจ
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 	 (1)	 แหล่งเงินทุนภายใน	เป็นแหล่งเงินทุนที่ได้จำกเจ้ำของกิจกำร	เช่น	เงินออมส่วนตัว

ของผู้ประกอบกำรที่น�ำเอำมำลงทุน	ก�ำไรสะสมจำกกำรร่วมทุน	หรือกำรขำยหุ้น	เป็นต้น

	 	 (2)	 แหล่งเงนิทนุภายนอก	เป็นแหล่งเงนิทนุทีไ่ด้จำกกำรทีเ่จ้ำของกจิกำรกูย้มืจำกสถำบนั

กำรเงินภำยนอกกิจกำร	เช่น	ธนำคำรพำณิชย์	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	บริษัทประกันภัย	เป็นต้น

	 2)	ทุน	ทรัพย์สิน	และสินค้า	คือ	เครื่องจักร	เครื่องมือที่น�ำมำใช้ร่วมกับปัจจัยอื่น	ๆ 	สินค้ำ 

และบริกำร	 เช่น	 สิ่งก่อสร้ำง	 อำคำร	 เครื่องมือ	 เครื่องจักร	 อุปกรณ์กำรผลิต	 เป็นต้น	 เพื่อท�ำ 

กำรผลิตสินค้ำและบริกำร

	 3)	ที่ดิน	 เป็นปัจจัยที่ใช้เป็นท�ำเลที่ต้ังในกำรประกอบกิจกำร	 และผู้ประกอบกำรต้องจัดหำ 

ให้เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจ	 หรือสำมำรถปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมกับกำรประกอบกำร

และมีประโยชน์มำกขึ้นได้	ซึ่งอำจเป็นที่ดินของตนเองหรือเช่ำก็ได้

2.3	การจัดหาทรัพยากรบุคคล

	 ทรพัยำกรบคุคล	หมำยถงึ	แรงงำนทีเ่ป็นบุคคล	อนัประกอบด้วย	สตปัิญญำ	ควำมรู้	ควำมคิด	 

แรงกำย	 และแรงใจท่ีทุ่มเทให้แก่กำรผลิตสินค้ำและบริกำร	 ผลตอบแทนของแรงงำน	 เรียกว่ำ 

ค่ำจ้ำงและเงินเดอืน	ซึง่ผูป้ระกอบกำรจะต้องจดัหำบคุลำกรทีมี่ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	เหมำะสมกับ

ต�ำแหน่งงำนในสถำนประกอบกำร	โดยยึดแนวทำงในกำรบริหำรงำนบคุลำกรท่ีว่ำ	“จดัคนให้เหมำะ

กับงำน”	(Put	the	right	man	on	the	right	job)	เมื่อได้บุคลำกรที่มีคุณภำพและควำมเหมำะสม 

แล้วผู้ประกอบกำรยังต้องรักษำบุคลำกรเหล่ำน้ันให้ปฏบิติังำนในองค์กรให้ได้นำนทีสุ่ด	ในกำรบรหิำร

จัดกำรด้ำนก�ำลังคน	ผู้ประกอบกำรควรพิจำรณำด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำง	ๆ 	ดังนี้

 1.  กำรวำงแผนก�ำลังคนดำ้นจ�ำนวน 

คุณภำพและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

 2. กำรสรรหำก�ำลังคนจำกแหล่งตำ่งๆ

 3.  กำรคัดเลือกและกำรบรรจุแต่งตั้ง 

ให้เหมำะสมกับลักษณะงำน

 4. กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร

 5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กำรแสวงหำหรือคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติงำนต้องดู
ควำมรู	้ประสบกำรณ์	อปุนสิยั	ควำมถนดัและควำมเหมำะสม 
กับต�ำแหน่งงำนของผู้สมัครด้วย
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กำรบริกำรเป็นพฤติกรรม	กำรกระท�ำ	กำรให้ควำมสะดวก
กบัผูท้ีเ่ข้ำมำใช้บรกิำรในองค์กร	เป็นสิง่ทีบ่คุคลหนึง่ควรท�ำให้	
หรือส่งมอบให้กับอีกบุคคลหนึ่งอย่ำงเต็มใจและก่อให้เกิด
ควำมประทับใจกับผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำร

สนิค้ำเป็นสิง่ทีม่นษุย์ผลติขึน้	สำมำรถจบัต้องได้	และสนิค้ำ
ยังเป็นที่มำของรำยได้ให้กับกิจกำรนั้น	ๆ 	ด้วย

2.4	การบริหารการตลาด

	 เป็นกระบวนกำรที่ท�ำให้สินค้ำหรือบริกำรถึงมือผู้บริโภค	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค	 ซึ่งผู้ประกอบกำรต้องอำศัยส่วนประสมทำงกำรตลำด	

(Marketing	Mix)	หรือ	4P’s

	 1)	ผลิตภัณฑ์	(Product) คือ	สิ่งที่ผู้ประกอบกำรธุรกิจน�ำเสนอเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้บริโภคให้เกิดควำมพึงพอใจ	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่น�ำเสนออำจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้	

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตนเรียกว่ำ	 สินค้ำ	 (Goods)	 เช่น	 ผลไม้	 ปำกกำ	 ดินสอ	 เสื้อผ้ำ	 เป็นต้น

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตนเรียกว่ำ	 บริกำร	 (Service)	 เช่น	 บริกำรของโรงแรม	 โรงภำพยนตร์	

เป็นต้น	ซึ่งต้องมีอรรถประโยชน์	(Utility)	มีมูลค่ำ	(Value)	ในสำยตำของผู้บริโภคจึงจะขำยได้

	 2)	ราคา	(Price) คือ	มูลค่ำของผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกมำในรูปตัวเงิน	ผู้ประกอบกำรธุรกิจ

ต้องก�ำหนดรำคำให้เหมำะสม	ซึ่งกำรก�ำหนดรำคำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง	เช่น	ตัวผลิตภัณฑ์	

กลุ่มเป้ำหมำย	คู่แข่งขัน	ต้นทุนของผลิตภัณฑ์	เป็นต้น

3)	การจดัจาํหนาย	(Place)	คือ	กจิกรรมเกีย่วกบักำรเคล่ือนย้ำยผลิตภณัฑ์	ซึง่สินค้ำจะถกูส่ง

จำกผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค	แล้วต้องจัดส่งให้ทันเวลำและทันต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค

	 4)	การสงเสริมการตลาด	(Promotion)	คือ	กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ขำยกับผู้ซื้อเกี่ยวกับ

ข้อมูลข่ำวสำรของผลิตภัณฑ์	 ตลอดทั้งสถำนกำรณ์ทำงกำรตลำด	 ซึ่งเครื่องมือในกำรส่งเสริม

กำรตลำดมีหลำยลักษณะ	 ได้แก่	 กำรโฆษณำ	กำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย	 กำรส่งเสริมกำรขำย	

กำรประชำสัมพันธ์	และกำรตลำดทำงตรง
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	 ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบกำรได้	 ต้องเริ่มด�ำเนินกำรศึกษำทำงด้ำนต่ำง	ๆ 	 เพ่ือให้กำรประกอบ

กิจกำรประสบควำมส�ำเร็จ	ซึ่งจะต้องศึกษำเรื่องต่ำง	ๆ 	ดังต่อไปนี้

3.1	 ศึกษาตนเอง

	 ผู้ประกอบกำรควรศึกษำตนเองว่ำมีควำมพร้อมที่จะก้ำวไปสู่ธุรกิจหรือไม่	 โดยศึกษำและ

วิเครำะห์ตนเองเกี่ยวกับจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกำส	และอุปสรรคที่จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ	ซึ่งกำร 

วเิครำะห์ตนเองนัน้	ควรจะใช้กลยทุธ์ในกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ	หรอืท่ีเรยีกกนัว่ำ	 

SWOT	Analysis

3.2	ศึกษาธุรกิจที่สนใจและจะด�าเนินการ	

	 เพือ่จะได้พจิำรณำถงึควำมเป็นไปได้ว่ำจะด�ำเนนิธรุกจินัน้ได้ตลอดไปหรอืไม่	ซึง่ผูป้ระกอบกำร 

ควรศึกษำเรื่องตำ่ง	ๆ 	เช่น	ผลิตภัณฑ	์หรือบริกำร	ประเภทของธุรกิจที่จะลงทุน	กำรหำท�ำเลที่ตั้ง	

กำรด�ำเนินกำรด้ำนธุรกิจ	แผนกำรตลำด	พฤติกรรมผู้บริโภค	แผนกำรผลิต	เป็นต้น

3.3	ศึกษาการจัดท�าแผนธุรกิจ

	 กำรท�ำแผนธรุกจิส�ำหรบักจิกำรทีจ่ะก่อตัง้ขึน้ใหม่	เป็นกำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกจิกำร 

ทีจ่ะลงทนุในกำรก่อต้ัง	ทัง้ยงัเป็นแผนในกำรควบคมุกำรด�ำเนนิงำนของกจิกำร	รวมถงึกำรก�ำหนด

นโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกิจกำรอีกด้วย

SWOT

3.  การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ

จุดแข็ง (Strengths) เป็นปัจจัยของ 

สภำพแวดล้อมภำยในของตนเองว่ำ มจีดุแขง็ 

ข้อดี ข้อได้เปรียบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ที่ดีกวำ่คู่แข่ง

จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นปัจจัยของ

สภำพแวดล้อมภำยในของตนเองว่ำ มจุีดอ่อน 

ข้อปรับปรุง สิ่งที่ไม่ถนัด สิ่งที่ท�ำไม่ได้  

ควรพยำยำมหำทำงแก้ไขปรับปรุงและ 

  พัฒนำจุดอ่อนนั้นให้ดีขึ้น

  อุปสรรค (Threats) เป็นปัจจัยของ

สภำพแวดล้อมภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อ

ตนเองหรือกิจกำร อุปสรรคที่จะท�ำให้

ตนเองหรือกิจกำรไม่สำมำรถบรรลุตำม

วัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้

WS

O Tโอกาส (Opportunities)  เป็นปัจจัย

ของสภำพแวดล้อมภำยนอกที่ส ่งผลด ี

ต่อตนเองหรอืกจิกำรแนวโน้มท่ีน่ำสนใจท่ีจะ

ท�ำให้ตนเองหรอืกจิกำรประสบควำมส�ำเรจ็ 

ตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้
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	 กำรประกอบธุรกิจมีกำรด�ำเนินกำรได้หลำยรูปแบบ	ทั้งโดยกิจกำรเจำ้ของคนเดียว	หรืออำจ

ด�ำเนินกำรโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น	 กำรท่ีผู้ประกอบกำรจะตัดสินใจเลือกกำรด�ำเนินธุรกิจใน 

แบบใดนัน้	ควรค�ำนงึถงึองค์ประกอบหลำย	ๆ 	อย่ำง	ทีจ่ะท�ำให้กจิกำรประสบผลส�ำเร็จ	โดยน�ำมำซึง่ 

ผลประโยชน์และก�ำไรสูงสุด

ประเภทของกิจการ

 ผู้ประกอบกำรควรจะต้องศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะของกำรประกอบธุรกิจ

แบบต่ำง	ๆ 	ซึ่งโดยทั่วไปกิจกำรที่ด�ำเนินกำรทำงธุรกิจแบ่งออกเป็น	6	ประเภทใหญ่	ๆ 	ดังนี้

4.  ความรู้เกี่ยวกับกิจการที่ผู้ประกอบการควรรู้

1. กิจการเจ้าของคนเดียว

เป็นกิจกำรขนำดเล็กมีเจ้ำของคนเดียวโดยมี
ทุนจำกเจ้ำของหรือบุคคลที่สนิท รับก�ำไรและ
ขำดทุนเพียงผู้เดียว

1.

เป็นกิจกำรขนำดย่อมหรือขนำดกลำง
มีเจำ้ของตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีทุน
จำกเจ้ำของและระดมทุนจำกแหล่ง
อ่ืน ห้ำงหุ้นส่วนสำมำรถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญกับ
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด

ห้างหุ้นส่วน2.

เป็นกิจกำรขนำดย่อมและขนำดกลำง จนถึง
ขนำดใหญ่ มีผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 3 คนขึ้นไป  
มีกำรแบ่งทุนออกเป็นหุ ้น มีมูลค่ำเท่ำกัน  
และรับผิดชอบหนี้สินไม่เกินจ�ำนวนหุ้นที่ถือ

บริษัท จ�ากัด3.

เป็นกิจกำรท่ีทำงรัฐบำลเป็นผู้ด�ำเนินกำรและ 
ถือหุ้นรำยใหญ่ในกิจกำรเกินกวำ่ร้อยละ 50

รัฐวิสาหกิจ6.

เป็นกิจกำรที่ตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือ
สมำชิก โดยต้องมีสมำชิกตั้งแต่ 10 
คนข้ึนไปถึงจะก่อต้ังได้ สมำชิกต้อง
เสียค่ำบ�ำรุงสหกรณ์เป็นประจ�ำทุก
งวด ผลประโยชน์ท่ีสมำชิกได้รับ 
ขึน้อยูก่บัสมำชกิ มส่ีวนร่วมในกจิกำร
สหกรณ์มำกหรือน้อย

สหกรณ์5.

เป็นกิจกำรขนำดใหญ่ มีผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย  
15 คนขึน้ไป มกีำรแบ่งทนุออกเป็นหุน้ มมีลูค่ำ
เท่ำกัน ผู้ถือหุ้นจะมีควำมรับผิดไม่เกินจ�ำนวน
เงินค่ำหุ้นที่ต้องช�ำระ

บริษัทมหาชน จ�ากัด4.

ประเภท
กิจการ
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	1.	 	ถ้ำนักเรียนมีควำมสนใจที่จะประกอบธุรกิจบริกำร	นักเรียนจะประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับ

อะไร	และจะต้องเริ่มต้นในกำรประกอบกิจกำรอย่ำงไรบ้ำง

	2.	 	ในฐำนะทีน่กัเรยีนเป็นผูป้ระกอบกำรธรุกจิบริกำร	ให้นกัเรียนอธิบำยถงึปัจจัยทีจ่�ำเป็นในกำร

ประกอบธุรกิจประเภทบริกำรว่ำมีอะไรบ้ำง

	3.	 	ในกำรท่ีจะเป็นผู้ประกอบกำรได้	 นักเรียนต้องแสวงหำข้อมูลต่ำง	ๆ 	 ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและ

ข้อมูลทุติยภูมิ	 และน�ำควำมรู้นั้นมำใช้ในกำรประกอบธุรกิจ	 จงอธิบำยข้อมูลปฐมภูมิและ

ข้อมูลทุติยภูมิว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง

	4.	 	ให้นักเรียนเลือกกิจกำรท่ีนักเรียนสนใจและอยำกประกอบธุรกิจประเภทนั้น	 แล้ววิเครำะห์

ตำมประเด็นต่อไปนี้

	 	 4.1	 ถ้ำต้องกำรที่จะประกอบธุรกิจ	ต้องเริ่มต้นอย่ำงไร

	 	 4.2	 	ถ้ำจะต้องคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติงำนในกิจกำรจะมีวิธีในกำรคัดเลือกบุคลำกร

อย่ำงไรบ้ำง

	5.	 	ถ้ำนักเรียนจะต้องคัดเลือกบุคคลำกรเข้ำมำปฏิบัติงำนในกิจกำรของตนเอง	นักเรียนจะมีวิธี

กำรคัดเลือกบุคคลำกรอย่ำงไร

	 ผูป้ระกอบกำร	เป็นกลไกส�ำคญัในกำรท�ำให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมอียูอ่ย่ำงจ�ำกดัให้เกิดประโยชน์

สูงสุดทั้งต่อกิจกำรของตนเอง	ต่อประชำกรในสังคมและต่อเศรษฐกิจของประเทศ	เพรำะผู้ประกอบกำร

เป็นผู้สร้ำงสินค้ำหรือบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำกรในสังคมให้มีสินค้ำและบริกำร

ที่หลำกหลำยมำตอบสนองควำมต้องกำรทั้งทำงร่ำงกำย	 ทำงจิตใจ	 และทำงสังคม	 ท�ำให้ประชำกร

ในสังคมมีควำมพึงพอใจ	 มีมำตรฐำนกำรครองชีพที่ดี	 และยังเป็นกำรสร้ำงอำชีพในสังคม	 ท�ำให้คน

มีงำนท�ำ	 มีรำยได้	 และเศรษฐกิจของประเทศก็เติบโตขึ้น	 ส่วนผู้ประกอบกำรเองก็ได้ผลตอบแทน

ในรูปแบบของก�ำไร	 และกำรท่ีจะเป็นผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จได้นั้น	 ผู้ประกอบกำรจ�ำเป็น

จะต้องมีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 และคุณลักษณะที่เหมำะสม	 รวมทั้งต้องด�ำเนินกิจกำรบนพื้นฐำนของ

คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยำบรรณทั้งต่อผู้บริโภค	ต่อสังคม	ต่อคู่แข่งขัน	และต่อองค์กำรอื่น	ๆ 	ที่มี

ควำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ	รวมทั้งต่อสภำพแวดล้อมด้วย

สรุป

คําถามประจ�าหนวย ??
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กิจกรรมที่ 1 	ในฐำนะที่นักเรียนเป็นเจ้ำของกิจกำรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ	 ให้

นักเรียนบอก	SWOT	Analysis	ตำมหัวข้อต่อไปนี้

	 1.	ของตนเอง

	 2.	ของกิจกำร

	 ท�ำลงในกระดำษ	A4	เสร็จแล้วน�ำส่งครูผู้สอน

กิจกรรมที่ 2 	ให้นกัเรยีนแบ่งกลุม่	กลุม่ละ	3	คน	ร่วมกนัออกแบบท�ำแผ่นพบัผลติภณัฑ์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ	(จำกกิจกรรมที่	1)	โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ

ของตนเองให้ครบถ้วน

กิจกรรมที่ 3 	ให้นักเรียนเลือกธุรกิจที่ตรงกับเป้ำหมำยของตนเองมำกที่สุดมำ	1	ธุรกิจ	

พร้อมทั้งอธิบำยหน้ำที่และคุณลักษณะของผู้ประกอบกำรในธุรกิจนั้น

มำให้ชัดเจนโดยท�ำในรูปแบบแผนผังควำมคิด	 แล้วออกมำน�ำเสนอ

หน้ำชั้นเรียน

? กิจกรรมพัฒนา
การเรียนรู้
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