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ค ำน ำ 
 

คู่มือการเสริมสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการฉบบัน้ีเป็นเอกสารท่ีไดป้รับปรุงมาจากคู่มือ
การสอนรายวิชาบริกรธุรกิจ ท่ีถอดแบบมาจากหลกัสูตรฝึกอบรม 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรผูจ้ดัการ
ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา และหลกัสูตรท่ีปรึกษา/ครูพี่เล้ียงผูป้ระกอบการ ซ่ึงทั้ง 2 หลักสูตรน้ี ได้
ด าเนินการอบรมเสร็จส้ิน และได้รับการประเมินผลการอบรมแล้ว เพื่อให้คู่มือน้ีสามารถน าไปใช้
พฒันา ทกัษะการเสริมสร้างการเป็นผูป้ระกอบการ ในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูจ้ดัท าจึงได้
ท าการประเมินคู่มือฯโดยใชก้ลุ่มเป้าหมายคือครูผูส้อนดา้นธุรกิจและครูท่ีปรึกษาธุรกิจท่ีผา่นการอบรม 
ตลอดจนผูเ้รียนท่ีผา่นการอบรม โดยใชคู้่มือฯดงักล่าว 

 

ซ่ึงผลจากการประเมินพบวา่ กลุ่มเป้าหมายท่ีน าไปใชมี้ความพึงพอใจต่อเน้ือหาสาระและเห็น
ว่ามีความเหมาะสมสามารถน าไปปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของหลักสูตรปกติทั้งระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจน
สามารถน าไปใช้ในการบ่มเพาะการเป็นผูป้ระกอบการให้กบันกัศึกษา ศิษยเ์ก่า และ ประชาชนท่ีมี
ความสนใจพฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ และครูผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมบางส่วน โดยเนน้ท่ีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิด อาทิ กิจกรรม
กลุ่ม หรือกรณีศึกษาเพื่อการอภิปราย สอดแทรกอยูใ่นทุกบท 

คู่มือการเสริมสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการฉบบัน้ีส าเร็จลงไดจ้ากความร่วมมือ และการ
อุทิศทั้งความคิด ประสบการณ์ และเวลาท่ีมีค่าของครูในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.)และคณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทที่ 1 
การบริหารจัดการทั่วไป 

 
 
 
 

 รูปแบบขององค์กรธุรกจิและบริการ 

 การจัดหาแหล่งเงนิทุน 

 การบริหารโครงการ 

 การบริหารความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

 รูปแบบของแผนธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  รูปแบบขององค์กรธุรกจิและบริการ 
 

 
 
 
 

1.  อธิบายลกัษณะส าคญัของแต่ละองคก์รธุรกิจได ้
2.  บอกขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละองคก์รธุรกิจได ้
3.   เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งกิจการแต่ละประเภทได ้

 
 
 
 
 
 

การแบ่งประเภทของธุรกิจ 
 

1.  การแบ่งประเภทของธุรกิจตามลกัษณะการด าเนินงาน 
 ธุรกิจผลิตสินคา้ 
 ธุรกิจใหบ้ริการ 
 ธุรกิจการจดัจ าหน่าย 
 

2.  การแบ่งประเภทธุรกิจตามลกัษณะความเป็นเจา้ของ 
 กิจการเจา้ของคนเดียว 
 กิจการหา้งหุน้ส่วน 
 ธุรกิจบริษทั 

 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
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การแบ่งประเภทของธุรกจิ 
 
 การแบ่งประเภทของธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2  ประเภท  ดงัต่อไปน้ี 

1.1  การแบ่งประเภทตามลกัษณะการด าเนินงาน 
  1.1.1  ธุรกิจผลิตสินค้า (Manufacturing Industry)  เป็นการผลิตสินคา้ท่ีสามารถจบัตอ้งได้
และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตออกจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภค  เช่น โรงงานปลากระป๋อง โรงงานผลิตแหนม  
โรงงานผลิตรองเทา้ โรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป เป็นตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถเพิ่มก าไรไดโ้ดยการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและการลดตน้ทุนในการผลิตใหต้ ่าสุด 

1.1.2  ธุรกจิให้บริการ  (Service Industry)  เป็นการให้บริการหรืออ านวยความสะดวกในดา้น
ต่าง ๆ แก่ผูซ้ื้อ  เป็นสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนและไม่สามารถคืนได้แต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ โรงภาพยนตร์         
การท่องเท่ียว  โรงแรม  นวดแผนโบราณ  สถาบนัเสริมความงาม  ร้านซกัอบรีด  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์  เป็นตน้   
ซ่ึงกิจการสามารถเพิ่มก าไรไดโ้ดยการเพิ่มจ านวนผูใ้ชบ้ริการใหมี้มากข้ึน 

1.1.3 ธุรกจิการจัดจ าหน่าย (Distribution Industry)  เป็นการประกอบการเก่ียวกบัการซ้ือขาย
และการแลกเปล่ียน ได้แก่ ค้าปลีก ค้าส่ง ตวัแทนจ าหน่าย เช่น เทสโก้โลตสั บ๊ิกซี  แมคโคร ร้านคา้ทัว่ไป 
ผูป้ระกอบการสามารถเพิ่มก าไรไดโ้ดยการกระจายสินคา้และบริการไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
พื้นท่ีใหม้ากท่ีสุด 
 1.2  การแบ่งประเภทธุรกจิตามลกัษณะความเป็นเจ้าของ 

1.2.1  กิจการเจ้าของคนเดียว (Sold Proprietorship)  คือ ธุรกิจท่ีบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของ
เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินธุรกิจดว้ยเงินทุนความรู้และสติปัญญาของตนเอง  เป็นผูรั้บความเส่ียงจากการขาดทุน
หรือผลประโยชน์ แต่ผูเ้ดียว  การจดัตั้งธุรกิจเจา้ของคนเดียวสามารถจดัตั้งได้ง่ายเพราะระเบียบปฏิบติัทาง
กฎหมายไม่ซับซ้อนมากเพียงปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น กิจการเจา้ของคนเดียวจึงเป็น
ประเภทและชนิดของธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปคุ้นเคย ได้แก่ ธุรกิจคา้ปลีกทัว่ไปตลอดจนหาบเร่แผงลอยบน         
ทอ้งถนน  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบขององค์กรธุรกจิและบริการ 
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การเปรียบเทยีบข้อดีข้อเสียของกจิการเจ้าของคนเดียว 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1.  จดัตั้งไดง่้าย 
2.  มีอิสระในการด าเนินงาน 
3.  รักษาความลบัของกิจการได ้
4.  กฎระเบียบและขอ้บงัคบัมีนอ้ย 
5.  ผลก าไรไดรั้บแต่เพียงผูเ้ดียว 
6.  การเลิกกิจการท าไดง่้าย 
7.  มีความใกลชิ้ดและใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้กวา่ธุรกิจอ่ืน 

1.  เงินทุนมีจ ากดั 
2.  มีความรับผดิชอบไม่จ  ากดั 
3.  ความผดิพลาดเกิดข้ึนไดง่้าย 
4.  กรณีเจบ็ป่วยหรือเสียชีวติจะท าใหก้ารด าเนินงานขาด

ความต่อเน่ือง 
5. ขาดหลกัทรัพยค์  ้าประกนัท าใหห้าแหล่งเงินทุนไดย้าก 

6.  ไม่มีความมัน่คงส าหรับลูกจา้ง 
 

1.2.2   กจิการห้างหุ้นส่วน  (Partnership)   คือ  การด าเนินธุรกิจท่ีบุคคลตั้งแต่  2  คนข้ึนไป   
ท าสัญญาตกลงด าเนินกิจการร่วมกนัโดยประสงคจ์ะแบ่งปันก าไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีท านั้น  แบ่งออกเป็นดงัน้ี   
  1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership)   คือ ห้างหุ้นส่วนท่ีมีหุ้นส่วนอยา่งนอ้ย 2 คน  
เขา้หุน้และทุกคนท่ีเป็นหุน้ส่วนจะตอ้งรับผดิชอบร่วมกนัโดยไม่จ  ากดัจ านวน ห้างหุ้นส่วนสามญัจะจดทะเบียน
หรือไม่จดทะเบียนก็ได ้แต่ถา้จดทะเบียนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล เรียกวา่ “หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล” 
               2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership)  คือ  ห้างหุ้นส่วนท่ีผูป้ระกอบการจะต้อง             
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและจะตอ้งใช้ค  าว่า “ห้างหุ้นส่วนจ ากดั”  ประกอบช่ือห้างเสมอ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
ประกอบดว้ยหุน้ส่วน  2  ประเภท  คือ หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิ  และไม่จ  ากดัความรับผดิ   
 

การเปรียบเทยีบข้อดีข้อเสียของห้างหุ้นส่วน 

ข้อดี ข้อเสีย 
1.  ก่อตั้งง่าย 
2.  มีเงินทุนมากกวา่กิจการเจา้ของคนเดียวและ 
     สามารถจดัหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการไดง่้าย 
3.  มีความมัน่คงน่าเช่ือถือมากกวา่กิจการเจา้ของคนเดียว 
4.  การบริหารมีประสิทธิภาพเพราะแบ่งงานกนัรับผดิชอบ 
5.  การเส่ียงภยันอ้ยลง  เพราะมีหุน้ส่วนช่วยกนั 
     เฉล่ียภาระความเส่ียง 

1.  อาจมีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
2.  อาจเกิดความล่าชา้ในการด าเนินงานเพราะตอ้งไดรั้บ

การตดัสินใจจากหุน้ส่วน 
3.  ผู ้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ  ากัดความรับผิดต้อง

รับผดิชอบในหน้ีสินของหา้งฯ ไม่จ  ากดัจ านวน 
4.  อายุการด าเนินงานจ ากดั  ห้างฯ อาจตอ้งเลิกกิจการ

หากหุน้ส่วนคนใดคนหน่ึงตายหรือลม้ละลาย  
5.  อาจเกิดปัญหาความซ่ือสัตยร์ะหวา่งผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

  



 1-5 

1.2.3  ธุรกิจบริษัท (Limited  Company) การประกอบกิจการในรูปแบบของบริษทัเป็นกิจการท่ีจดัตั้งข้ึนโดย
การแบ่งทุนออกเป็นหุน้ๆ ละเท่าๆ กนัตามจ านวนหุน้จดทะเบียน  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบเฉพาะจ านวน
หุน้ท่ีตนถืออยูเ่ท่านั้น  ผูถื้อหุน้จึงมีส่วนเป็นเจา้ของกิจการดว้ย  แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีบทบาทในการบริหารกิจการ
บริษทั  โดยทัว่ไปจึงแบ่งบริษทัออกเป็น  2   ประเภท   คือ บริษทัเอกชนจ ากดั  และบริษทัมหาชนจ ากดั  ดงัน้ี 

1)  บริษัทเอกชนจ ากัด (Private  Company  Limited)  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยบุคคลตั้งแต่ 
7 คนข้ึนไป ตกลงเขา้ร่วมทุนออกเป็นหุน้  รวมถึงก าหนดมูลค่าหุ้นไวด้ว้ย  ใชค้  าน าหนา้วา่  “บริษทั”  และค าวา่ 
“จ ากดั”  ต่อทา้ยช่ือ  เช่น  บริษทัทา้ยซอย  จ  ากดั  

2)  บริษัทมหาชนจ ากดั  (Public Company Limited) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตาม พระราชบญัญติั  
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ดว้ยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน  ผูถื้อหุ้นจะรับผิดจ ากดัไม่เกินจ านวนเงิน       
ค่าหุน้ท่ีตอ้งช าระซ่ึงระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ  การจดทะเบียนจดัตั้งตอ้งมีผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 15 คน ข้ึนไป  
 

การเปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียของบริษัท 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1.  สามารถระดมทุนไดม้าก เพิ่มทุนโดยการออกหุ้น
หลกัทรัพยแ์ละน ามาขายเพิ่ม 

2.  มีความมัน่คงกวา่กิจการเจา้ของคนเดียวและหา้ง
หุน้ส่วน 

3.  การโอนและการหุ้นท าไดง่้าย 
4.  ผูถื้อหุน้มีความรับผดิจ ากดัเพียงไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ียงั
ส่งใชไ้ม่ครบ 

5. หากการด าเนินงานในปีใดขาดทุน บริษทัสามารถ
จดัสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไร
สะสมได ้

1.  มีขั้นตอนในการจดัตั้งยุง่ยากมีกฎเกณฑบ์งัคบัมาก 
2.  มีอิสระในการด าเนินกิจการนอ้ยกวา่องคก์รธุรกิจ

แบบอ่ืน   เน่ืองจากมีกฎหมายควบคุมท่ีเคร่งครัด 
3.  การด าเนินงานไม่คล่องตวัเน่ืองจากมีผูบ้ริหารหลาย

ฝ่ายร่วมในการตดัสินใจและมีพนกังานมาก 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามความคิดเห็นของ

คณะกรรมการ  ผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

5. การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั  และหนงัสือบริคนธ์สนธิ 
ท าไดย้าก 

6.  เสียภาษีมาก ในอตัราคงท่ี 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การจดัหาแหล่งเงนิทุน 
 

 
 
 
 

1.  อธิบายความหมายของแหล่งเงินทุนได ้
2.  อธิบายลกัษณะของแหล่งเงินทุนได ้
3.  จ  าแนกประเภทแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจขนาดยอ่มได ้
4.  อธิบายหนา้ท่ีของหน่วยงานดา้นการเงินส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจได ้

 
 
 
 
 

1.  ความหมายของแหล่งเงินทุน 
2.  ลกัษณะของแหล่งเงินทุน 
3.  ประเภทแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 
4.  หน่วยงานดา้นการเงินส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ 

 
 

 
 
 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการจัดหาแหล่งเงินทุน 
  

ในการด าเนินธุรกิจขนาดยอ่มนั้น  ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนในการด าเนินงานเพื่อใหธุ้รกิจ
ประสบความส าเร็จ  โดยตอ้งพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด  ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควร
ศึกษาและเขา้ใจลกัษณะของแหล่งเงินทุน  ตลอดจนหน่วยงานท่ีสนบัสนุนธุรกิจขนาดยอ่มเพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถบริหารจดัการธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

เนือ้หาและกจิกรรม 
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ความหมายของแหล่งเงินทุน 

เงินทุน (Capital)  หมายถึง  เงินสดและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  เช่น  ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ ฯลฯ  ท่ี
ผูป้ระกอบการน ามาลงทุนเพื่อใหธุ้รกิจสามารถด าเนินงานไปไดต้ามวตัถุประสงค ์
 แหล่งเงินทุน  หมายถึง  บุคคลหรือสถาบนัการเงินต่าง ๆ  ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนเงินทุนแก่ผูป้ระกอบการ  
ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 แหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการไดแ้ก่ 

1. แหล่งเงินทุนส่วนบุคคล   ไดแ้ก่  เงินออมของผูป้ระกอบการเอง  เพื่อน  ญาติพี่นอ้งหรือผูส้นใจ   
ร่วมลงทุนกบักิจการ 

2. แหล่งเงินทุนจากการกูย้มื  โดยใชสิ้นทรัพยห์มุนเวยีนเป็นหลกัประกนั 
3. แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 
4. แหล่งเงินทุนจากผูค้า้ส่งและผูผ้ลิต  เรียกวา่ “ผูใ้หสิ้นเช่ือทางการคา้” 

ลกัษณะของแหล่งเงินทุน  
แหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดยอ่มสามารถแบ่งได ้ 2  ลกัษณะ  ดงัน้ี 
1.  แหล่งเงินทุนภายในกิจการ  ไดแ้ก่  ทุนของผูป้ระกอบการและก าไรสะสมจากผลการประกอบการ

ของธุรกิจ 
2.  แหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ  ไดแ้ก่  ตลาดการเงิน  ตลาดททุนและแหล่งเงินทุนนอกระบบต่าง ๆ   

ประเภทของแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกจิขนาดย่อม 
 1.  เงินทุนส่วนของเจ้าของกิจการ  แบ่งเป็น  2  ชนิด  คือ 
  1)  เงินทุนส่วนตวั  หมายถึง  เงินทุนท่ีไดจ้ากการเก็บออมของผูป้ระกอบการเอง  กรณีกิจการ
เจา้ของคนเดียวหรือหา้งหุ้นส่วนสามญัท่ีมีเฉพาะหุน้ส่วนประเภทไม่จ  ากดัความรับผิดชอบเท่านั้น 
  2)  เงินทุนท่ีไดจ้ากการระดมทุน  หมายถึง  เงินทุนท่ีได้จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล   
กรณีกิจการมีลกัษณะเป็นบริษทั(มหาชน) จ ากดั  โดยแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นสามญัท่ีมีราคาหุ้นละเท่า ๆ  กนั  
และจะตอ้งมีราคาหุ้น ๆ ละ ไม่ต ่ากวา่  5  บาท  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์ เงินทุนประเภทน้ีมีการ
ระดมทุนยุง่ยากและซบัซอ้นกวา่เงินทุนส่วนตวั 
 2.  ธนาคารพาณิชย์  เป็นแหล่งเงินทุนท่ีผูป้ระกอบการนิยมมาก  โดยให้บริการทั้งสินเช่ือประเภท
เงินทุนหมุนเวียน  ประเภทเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  ประเภทเพื่อสนบัสนุนการน าเขา้และการส่งออก  
รวมทั้งประเภทอ่ืน ๆ  ดงัน้ี 

 บริการสินเช่ือเพื่อเงินทุนหมุนเวยีน  ประกอบดว้ย 
 สินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบญัชี (O/D) 

การจดัหาแหล่งเงนิทุน 
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 การรับซ้ือเช็คการคา้/ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
 การรับโอนสิทธิบตัรภาษี 
 การค ้าประกนัโดยธนาคาร (L/G) 
 L/C  เพื่อการสั่งซ้ือสินคา้ในประเทศ 
 การรับจ าน าสินคา้ 
 

 บริการสินเช่ือเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  ประกอบดว้ย 
 สินเช่ือประเภทเงินกูท้ ัว่ไป 
 เงินกูจ้  านอง 
 เงินกูต่้างประเทศ 

 
 บริการสินเช่ือเพื่อสนบัสนุนการน าเขา้และส่งออก  ประกอบดว้ย 

 สินเช่ือเพื่อการส่งออก 
 บริการจ่ายเงินล่วงหนา้ตามตัว๋แลกเงิน 
 บริการตัว๋เรียกเก็บเงินภายในประเทศ 
 บริการตัว๋เรียกเก็บเงินต่างประเทศ 
 สินเช่ือแพก็ก้ิงเครดิตแบบกูต้รง 
 บริการรับซ้ือตัว๋เรียกเก็บเงินต่างประเทศขาออก 
 สินเช่ือเพื่อขยายก าลงัการผลิตส าหรับธุรกิจส่งออก 
 บริการประกนัการส่งออก 
 บริการสนบัสนุนการน าเขา้สินคา้เพื่อการส่งออก 
 

 บริการสินเช่ืออ่ืน ๆ  ประกอบดว้ย 
 สินเช่ือพาณิชยนาวี 
 สินเช่ือพาณิชยกรรม 
 สินเช่ือเพื่อสนบัสนุนการขยายเคร่ืองจกัร 
 สินเช่ือสนบัสนุนธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศ 
 

3. บริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  เป็นแหล่งเงินทุนส าคญัเป็นอนัดบัสองรองจากธนาคาร ผูกู้ ้
ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  เช่น  ท่ีดิน  เคร่ืองจกัร  หรือทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ มายื่นกูก้บับริษทัเงินทุน  และ/หรือมี
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เอกสารโครงการท่ีแสดงให้เห็นถึงการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงคุณภาพและตวัเลข  เช่น  
การคาดการณ์  กระแสเงินสด  เป็นตน้ 

4. แหล่งเงินทุนอืน่ ๆ  ผูป้ระกอบการสามารถหาเงินทุนไดจ้ากแหล่งต่อไปน้ี 
1) การร่วมลงทุน (Venture Capital)  โดยเขา้ไปลงทุนซ้ือหุ้นในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการ

เติบโตสูง 
 2)  ธุรกิจแฟกตอริง   เป็นการให้สินเช่ือโดยบริษทัแฟกตอริงเป็นผูรั้บซ้ือลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการ

ส่งมอบสินคา้หรือให้บริการเรียบร้อยแลว้และมีระยะเวลาการช าระหน้ีตั้งแต่ 7- 120  วนั โดยบริษทัจะจ่ายเงิน
ใหลู้กคา้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 

 3)  การค ้ าประกันสินเช่ือ  โดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)              
เป็นผูใ้หบ้ริการค ้าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่ผูข้อกูใ้นส่วนท่ีขาดหลกัประกนั 

 4)  การน าหุ้นเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ ผูป้ระกอบการสามารถระดมเงินทุนไดโ้ดยการน าหุ้นเขา้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และตลาดหลกัทรัพยใ์หม่  
หน่วยงานด้านการเงินส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ 

หน่วยงานดา้นการเงินส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ  ท่ีสามารถติดต่อขอรับค าปรึกษา ไดแ้ก่ 
 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 ธนาคารพาณิชย ์
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารออมสิน 
 บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 บริษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 1.  ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน 
 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment) หรือ BOI เป็นองคก์รในก ากบัของ
รัฐ ซ่ึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อบรรเทาภาระดา้นการคลงัของรัฐให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
ซ่ึงนโยบาย BOI  มีดงัน้ี 
 

 ส่งเสริมสนบัสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรไทย 
 ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 ส่งเสริมกิจการซอฟแวร์ 
 ส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑก์ารเกษตรแปรรูป กิจการผลิตหรือถนอม

อาหาร กิจการคดัคุณภาพ บรรจุรักษาพืชผกั กิจการเคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ 
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  2.  ธนาคารพาณชิย์ 
 ธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีการรับฝากเงินประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (Demand 
Deposit) จากประชาชนทัว่ไป และยอมให้ผูฝ้ากเงินประเภทน้ีถอนเงินหรือโอนเงินท่ีฝากไวโ้ดยการใชเ้ช็ค ซ่ึง
สถาบนัการเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยจ์ะปฏิบติัมิได ้ ธนาคารพาณิชยท่ี์ประชาชนคุน้เคย  ไดแ้ก่  ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) เป็นตน้  และใหบ้ริการสินเช่ือแก่ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่มทุกประเภทครบวงจร 
  3.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  มีบทบาทส าคญัเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการและ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบท  นอกจากน้ียงัใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการดา้นการผลิต  ดา้นการเงิน 
และดา้นการตลาดแก่ผูป้ระกอบการ SMEs  ในชนบทอยา่งเป็นระบบและครบวงจรเพื่อแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน  
รวมทั้งการให้บริการสนับสนุนเงินทุนแก่ผูป้ระกอบกิจการตามขอบเขตและประเภทของเงินกู้ท่ีก  าหนดไว ้
ช่วยเหลือการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ การให้สินเช่ือตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนการวาง
ระบบติดตามผลเพื่อการขยายตวัเป็นองคก์รหรือสถาบนั และสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนต่อไป 
  4.  ธนาคารออมสิน 
 ธนาคารออมสินเป็นธนาคารในก ากบัของรัฐ   มีบทบาทให้สินเช่ือแก่กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนการด าเนินงานธุรกิจ 3 ประเภท คือ 

1) อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมหตัถกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร 
2) พาณิชยกรรม ไดแ้ก่ ธุรกิจคา้ปลีก และธุรกิจคา้ส่ง 
3) ธุรกิจบริการต่างๆ  ไดแ้ก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการประกนัภยั ธุรกิจท่องเท่ียว  

 ธนาคารออมสินมีการให้บริการสินเช่ือในวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป ในรูปแบบเงินกูร้ะยะยาว
และเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 
  5.  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   มีบทบาทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการ
อุตสาหกรรมภาคเอกชน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนประสบความส าเร็จ  มุ่งเน้นอุตสาหกรรมท่ีช่วยพฒันาประเทศและ
อุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้ งส่วนกลางและภูมิภาค  โดยให้บริการด้านสินเช่ือแก่
อุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อม  บริการด้านวาณิธนกิจ  บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราและการค้า
ระหวา่งประเทศ  บริการดา้นค ้าประกนั ฯลฯ 
 6.  บริษัทประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 บริษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเช่ือจากสถาบนัการเงินจ านวนมากข้ึน  โดยท าหน้าท่ีค  ้ าประกนัสินเช่ือใน
ส่วนนท่ีขาดหลกัประกนัแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อมท่ีดี แต่ขาดหลกัทรัพยใ์นการขอกูย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงิน  เพื่อให้ผูป้ระกอบการไดรั้บสินเช่ือเพียงพอต่อความตอ้งการ  สถาบนัการเงินมีความมัน่ใจในการ
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ให้สินเช่ือโดยไม่มุ่งหวงัก าไร  บสย. จึงมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมขนาดย่อม  
โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคใหมี้ความเจริญกา้วหนา้  รวมทั้งการสร้างงานในทอ้งถ่ินและกระจายรายไดไ้ปสู่ชนบท 
  7.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีบทบาทให้ความช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู ้
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าดว้ยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย พ.ศ. 2525 ในการจดัหาวตัถุดิบ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์การผลิต และการใหเ้งินกูย้มืเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ 
 
สรุป 
 ในการท าธุรกิจทุกประเภทจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน  ตั้งแต่ใชเ้ป็นเงินทุนเพื่อเร่ิมตน้กิจการเป็นทุนหมุนเวยีน
ส าหรับการด าเนินกิจการรวมทั้งใชเ้ป็นเงินทุนเพื่อการขยายกิจการ  ซ่ึงผูป้ระกอบการอาจจ าเป็นตอ้งมีการกูย้มื 
ดงันั้น จึงควรทราบแหล่งเงินทุนหรือแหล่งสินเช่ือท่ีสามารถสนบัสนุนเงินทุนเหล่านั้น รวมทั้งควรศึกษา
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือของแหล่งเงินทุนแต่ละหน่วยงาน เพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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1.   แบ่งกลุ่มผูเ้รียน  กลุ่มละ  4-5  คน  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
 
2.  ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มเลือกธุรกิจขนาดยอ่ม  กลุ่มละ 1 ธุรกิจ  เพื่อสัมภาษณ์แนวคิดและวธีิการ

พิจารณาเลือก 
       แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นเจา้ของธุรกิจนั้น  โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  2.1  แหล่งเงินทุนในระยะเร่ิมตน้กิจการจนถึงปัจจุบนั 
  2.2  หน่วยงานดา้นการเงินท่ีสนบัสนุนกิจการ 

2.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัหาเงินทุน 
2.4  แนวทางแกไ้ขปัญหา/อุปสรรค 
2.5  แนวคิดของกลุ่มจากการร่วมกิจการ 

 
3.  ให้ผูเ้รียนจดัท าเป็นเอกสารประกอบการน าเสนอและส่งตวัแทนน าเสนอข้อมูลกลุ่มละ 1  คน  

เพื่อใหแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1.  ความสมบูรณ์ของเน้ือหาตามท่ีก าหนด      3 คะแนน 
 2.  การน าเสนอขอ้มูล      3 คะแนน 
 3.  แนวคิดจากการร่วมกิจกรรม     2 คะแนน 
 4.  ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม    2 คะแนน 
    รวม     10   คะแนน 
 
 

 
 
 
 

ใบงาน                                               
กจิกรรมกลุ่ม เร่ือง การจดัหาแหล่งเงนิทุน 
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สุภาพร  ส าเร็จการศึกษาระดบัชั้น ปวส. สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  จากวทิยาลยัอาชีวศึกษาช่ือดงั

แห่งหน่ึงเม่ือ 3  ปีก่อน  ระหว่างการศึกษาสุภาพร  มีความสนใจธุรกิจเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพโดยไดคิ้ดคน้และ
ทดลองสูตรขนมอบท่ีมีส่วนผสมของธญัพืชต่าง ๆ  เช่น  ถัว่เมล็ดแห้ง  งาด า  งาขาว ฯลฯ  ซ่ึงจากการทดลอง
จ าหน่ายแก่ลูกคา้ภายในวทิยาลยั  ปรากฎวา่ไดรั้บความสนใจมากพอสมควร 

 
ขณะน้ี  สุภาพร  มีความคิดท่ีจะเปิดร้านเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพเป็นของตนเอง  โดยใช้บา้นของตนเองซ่ึง

ตั้งอยูใ่กลโ้รงเรียนมธัยมประจ าจงัหวดัและอยูห่่างจากโรงพยาบาลเอกชนช่ือดงัประมาณ  500  เมตร ความฝัน
ของดวงพรจะเป็นจริงไดอ้ยา่งไรในเม่ือเธอมีเงินทุนส่วนตวัเพียง  50,000  บาท เท่านั้น  ในขณะท่ีงบประมาณ
ในการเปิดกิจการท่ีเธอไดป้ระมาณการไวมี้จ านวนถึง  300,000 บาท  ดงัรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 

 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  เตาอบขนม  จ านวน  2  เตา 150,000 
2.  เคร่ืองผสมแป้ง  จ  านวน  3  เคร่ือง   75,000 
3.  ตูก้ระจกส าหรับจดัแสดงสินคา้หนา้ร้าน  จ านวน  2  ตู ้ 20,000 
4.  ชั้นวางอุกรณ์การผลิต 15,000 
5.  อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ เช่น  ถว้ยตวง  พิมพข์นม ฯลฯ 15,000 
6.  เงินทุนหมุนเวยีนส าหรับจดัซ้ือวตัถุดิบการผลิตและอ่ืน ๆ 25,000 

รวม                      300,000 
 
ในฐานะท่ีท่านมีความรู้เร่ืองการจดัหาแหล่งเงินทุน  ท่านจะใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าแก่สุภาพร                 

ไดอ้ยา่งไรบา้ง   เพื่อใหค้วามฝันของสุภาพรเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
กรณศึีกษา: “ความฝันของสุภาพร” 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารโครงการ 
 
 
 
 
  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เร่ืองการบริหารโครงการ และสามารถน าความรู้ไปประยกุตก์บัการ
ประกอบธุรกิจ 

 
 
 
 

1. ความหมายและลกัษณะของโครงการ 
2. ขั้นตอนการบริหารโครงการ 
3. การบริหารโครงการตามแผนธุรกิจ 

 
 
 
 
ความหมายและลกัษณะของโครงการ 

ความหมายของโครงการ 
โครงการ คือ กิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรเพื่อหวงัผลประโยชน์ตอบแทน  กิจกรรม

หรืองานดงักล่าวจะตอ้งเป็นหน่วยงานอิสระหน่ึงท่ีสามารถท าการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงานได ้ พร้อม
ทั้งมีลกัษณะแจง้ชดัถึงจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดเม่ือวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งหวงัไวส้ าเร็จเสร็จส้ินลง  โครงการเป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน  การจดัสรรทรัพยากรและการด าเนินงานอยา่งมีระเบียบ  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
แหล่งท่ีตั้งของโครงการ  ช่วงระยะเวลาของโครงการ  การผลิต  การลงทุน  ผลตอบแทน  การจดัรูปองคก์ารและ
การจดัการโครงการ   
  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

การบริหารโครงการ 
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ลกัษณะของโครงการ    ประกอบดว้ย 
1)  มีการก าหนดวตัถุประสงค ์
2)  มีขอบเขตท่ีชดัเจน 
3)  มีการลงทุนและมีการก าหนดงบประมาณท่ีแน่นอน 
4)  มีความเป็นอิสระหรือความเป็นเอกเทศ 
5)  มีการวางแผนจดักระบวนการในการด าเนินงานและการบริหารงาน 

  
อยา่งไรก็ตาม โครงการและแผนธุรกิจมีความคลา้ยคลึงกนั  ข้ึนอยู่กบัวา่จดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์ด   

หากเป็นแผนธุรกิจจะมีวตัถุประสงค์เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ  อาจวดัไดเ้ป็น  ตวัเงิน  แต่หากเป็นโครงการ
สามารถวดัได้เป็นผลตอบแทนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัเงิน  และตอ้งก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลให้
ชดัเจน 
ขั้นตอนการบริหารโครงการ  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

1.  การก าหนดโครงการ  ประกอบดว้ย การก าหนดความคิดโครงการ  และการศึกษาความเป็นไปได้
เบ้ืองตน้ 

1.1  การก าหนดความคิดโครงการ   
 1)  ความคิดริเร่ิมของโครงการ  อาจเกิดข้ึนจากความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาส าคญั
เร่งด่วน  การตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ การตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจ  เร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูล
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการพฒันา ต่าง ๆ เป็นตน้  นอกจากนั้นอาจเร่ิมตน้โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั จาก
การตั้งค  าถามในเชิงอุปทาน เช่น  สินคา้หรือบริการท่ีผลิตอยู่ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร  เพียงพอหรือไม่ เพียงใด   
มีลู่ทางท่ีจะเพิ่มปริมาณการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพให้สูงข้ึนไดห้รือไม่  เป็นตน้  การตั้งค  าถามในเชิงอุปสงค ์
เช่น  ตลาดของสินคา้และบริการท่ีท าอยูเ่ป็นอยา่งไร  ลู่ทางท่ีจะเจาะตลาดใหม่ ๆ เป็นอยา่งไร  ลู่ทางท่ีจะผลิต
สินคา้เพิ่มเติมหรือทดแทนเป็นอยา่งไร  เป็นตน้ 
 2)  การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ เป็นการก าหนดผลท่ีโครงการมุ่งท่ีบรรลุ          
การก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนจะท าให้สามารถวิเคราะห์และประเมินไดว้่าโครงการน้ีจะให้ผลตอบแทน
คุม้ค่าหรือไม่  ทั้งน้ีจะไดเ้ป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ด าเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการต่อไป 
 3)  การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  คือการก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์  ทั้งน้ีควรมีการก าหนดทางเลือกท่ีจะด าเนินการหลายแนวทาง  และประเมินเปรียบเทียบ
แนวทางต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อคดัเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 



 1-16 

 1.2  การศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้  เป็นการวเิคราะห์เบ้ืองตน้ทางดา้นการตลาด การลงทุน  
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งการคาดประมาณปัญหาและความเส่ียง  หากเป็นโครงการท่ีมีผลตอบแทนสูงและมีความ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  ดงันั้นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นเบ้ืองตน้จึงควรมีการอนุมติัการศึกษาความเป็นไป
ไดเ้บ้ืองตน้ก่อน  

2.  วเิคราะห์โครงการ การวเิคราะห์โครงการ หรือการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ เป็นการศึกษา
และจดัท าเอกสารในดา้นต่าง ๆ เพื่อประเมินความมีเหตุมีผล  ความเป็นไปได ้และความคุม้ค่าของโครงการว่า
เป็นโครงการท่ีดีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่าการลงทุน  ผลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์โครงการจะเรียกว่า รายงานการศึกษาหรือแผนโครงการท่ีสมบูรณ์ ส าหรับน าเสนอเพื่อขออนุมติั
โครงการต่อไป 

3.  การประเมินและอนุมัติโครงการ  ด าเนินการโดยบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
ประเมินและอนุมติัโครงการ  เป็นส่ิงก าหนดถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของโครงการ  หากประเมินแลว้
เกิดขอ้สงสัยบางประการอาจมีการพิจารณาใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4.  การปฏิบัติและด าเนินการ  เป็นการน าโครงการไปปฏิบติั ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
เช่น  การประสานงาน  การแต่งตั้งคณะท างาน  การฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี  การจดัซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร วสัดุ
อุปกรณ์  การติดตั้ง  รวมถึงการควบคุมดูแลและการติดตามผลการปฏิบติังาน 

5.  การติดตามและประเมินผล 
  5.1  การติดตามผล  เป็นการรวบรวมขอ้มูลและการรายงานผลการด าเนินงาน  เพื่อให้ทราบถึง
ความกา้วหน้าและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบติัและการด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อให้สามารถแกไ้ขได้
ทนัท่วงที  ป้องกนัมิใหเ้กิดความส้ินเปลืองและความล่าชา้ในการด าเนินงาน 

5.2  การประเมินผลในระหวา่งการด าเนินงาน เป็นการประเมินผลในช่วงเวลาเร่ิมด าเนินการ 
จนถึงส้ินสุดโครงการ  เพื่อวิเคราะห์ถึงการใชปั้จจยัผลท่ีเกิดข้ึน  ไดแ้ก่  ผลผลิตและรายไดข้องโครงการ  และ
ผลกระทบของโครงการ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้ด าเนินงานโครงการเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดช่วงอายขุองโครงการ 
 5.3  การประเมินผลหลงัจากส้ินสุดโครงการแลว้  เป็นการทบทวนการประเมินผลในระหวา่ง
การด าเนินงาน และผลท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบทั้งหมดของโครงการ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการก าหนดโครงการ  
การออกแบบและการวางแผนโครงการต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 



 1-17 

การบริหารโครงการตามแผนธุรกจิ 
หลกัการบริหารโครงการสามารถประยุกต์ในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ  โดยจ าเป็นตอ้งก าหนด

ช่วงเวลา และวตัถุประสงคใ์นการประเมินผลใหช้ดัเจน 
 
 1.  การวางแผน (Plan) แผนธุรกิจท่ีดี คือ แผนธุรกิจท่ีสามารถวิเคราะห์ธุรกิจท่ีจะด าเนินการไดอ้ยา่ง
ละเอียดชดัเจน  ตลอดจนวิเคราะห์ถึงความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ท าให้ธุรกิจมีแผนรองรับความ
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

2.  การด าเนินการ (Do) การน าแผนไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจจริง  ซ่ึงตอ้งค านึงถึงการจดบนัทึก การ
เก็บขอ้มูลรายการประจ าวนั  เช่น  การบนัทึกรายการในสมุดบญัชี  การจดัท าเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ท่ีจะเก็บ
ขอ้มูลการปฏิบติังานประจ าวนั  และน าขอ้มูลจากการปฏิบติังานมาจดัท ารายงานสรุปเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินผล 

3.  การประเมินผล (Check)  เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัแผนธุรกิจ  เพื่อให้ทราบวา่แผน
ธุรกิจท่ีวางแผนข้ึนสามารถน ามาใชใ้นการด าเนินการไดผ้ลหรือไม่ เพียงใด 
 4.  การปรับปรุง (Action)  เป็นการปรับปรุงการด าเนินงานโดยการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานหลังจากท่ีได้เขียนแผนธุรกิจและด าเนินการตามแผนแล้ว  และน ามาปรับเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน หรือมาจดัท าเป็นแผนธุรกิจในคราวต่อ ๆ ไป 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การบริหารความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 
 
 
 
   
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ และสามารถน าความรู้
ไปประยกุตก์บัการประกอบธุรกิจ 

 
 
 
 

1.    ความหมายของความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 
2.    ลกัษณะของความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 
3.    แหล่งท่ีมาของความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 
4. การประเมินความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 
5. ขั้นตอนและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 

 
 
 
 
 
ความหมายของความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

Basel (อา้งถึงใน นฤมล  สะอาดโฉม และคณะ, 2551: 85)  ไดใ้หนิ้ยามของความเส่ียงดา้นการ 
บริหารจัดการไว้ว่า หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความสูญเสียทั้ งความสูญเสียทางตรงและทางอ้อม                               
อนัเน่ืองมาจากความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการด าเนินการภายใน บุคลากร และระบบ 
ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ภายนอก 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

การบริหารความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 
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ลกัษณะส าคัญของความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 
1.  ความเส่ียงจะแฝงอยูใ่นทุกส่วนของการบริหารแต่มกัถูกละเลย  เน่ืองจากความเส่ียงนั้น 

ยงัไม่ก่อปัญหา เช่น เหตุการณ์ไฟฟ้าดบัคร้ังใหญ่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2546  ท่ีมี
ไดรั้บผลกระทบ 10 ลา้นคนใน Ontario ประเทศแคนาดา  และอีก 40 ลา้นคน ในแปดมลรัฐของสหรัฐอเมริกา  
ซ่ึงค่าเสียหายสูงถึงหกพนัลา้นเหรียญสหรัฐ  จากการสืบสวนหาสาเหตุไดข้อ้สรุปวา่  เกิดจากการท่ีบริษทั First 
Energy  ไม่ไดต้ดัแต่งตน้ไมท่ี้บริเวณใกลโ้รงไฟฟ้าท าให้ก่ิงกา้นและใบของตน้ไมส้ร้างความเสียหายให้กบั
สายไฟฟ้า และพอดีกบัระบบแจง้เตือนในห้องควบคุมอยูร่ะหวา่งการรอซ่อมแซม     จะเห็นวา่ความเสียหายท่ี
เกิดจากการด าเนินการท่ีกล่าวนั้นเกิดจากสาเหตุเล็กนอ้ยท่ีบริหารจดัการไดง่้าย  แต่เพราะขาดความตระหนกัถึง
ความมีอยูข่องความเส่ียงนั้น  จึงก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงตามมา 

2.  ความเส่ียงด้านบริหารจดัการของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน  เพราะความเส่ียงดงักล่าวจะ
ครอบคลุม  การด าเนินการทั้งหมดขององคก์ร  ซ่ึงมีขอบเขตท่ีกวา้ง และมีความแตกต่างกนั เช่น ความเส่ียงของ
ธุรกิจประเภทผลิต  ยอ่มแตกต่างจากความเส่ียงของธุรกิจประเภทบริการ 

3.  ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการมกัมีลกัษณะซ ้ าซ้อน  กล่าวคือ การบริหารความเส่ียงจะท าในแบบ
เฉพาะส่วนงานหรือแผนก (Silo)  ถา้ในองคก์รมีหลายส่วนงานหรือหลายแผนกจะท าให้เกิดความซ ้ าซ้อน และ
ไม่สอดคลอ้งกนัของขั้นตอนการท างานระหวา่งส่วนงาน  แสดงไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งทีม่าของความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

แหล่งท่ีมาของความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ จ าแนกออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1.  ความเส่ียงท่ีมาจากคน   

 การทุจริตโดยตั้งใจของพนกังาน 
 กระท าการโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 การสูญเสียหรือขาดแคลนบุคลากรท่ีจ าเป็น 

2.  ความเส่ียงท่ีมาจากกระบวนการท างาน 
 ความเส่ียงในการช าระเงิน/การจ่ายหน้ี/การจดัส่ง 
 การประเมินมูลค่า/การก าหนดราคาท่ีผดิพลาด 

 การขอขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้น 

 การประเมินความเส่ียงท่ีซ ้ าซอ้น 

 ผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวนมากกบัการวเิคราะห์
รายการความเส่ียง 

เสียค่าใช้จ่ายสูง 
ประสิทธิภาพลดลง 

 
 

สาเหตุ ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ 
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 ความเส่ียงของการบริหารความเปล่ียนแปลง 
3.  ความเส่ียงท่ีมาจากระบบ 

 ความเส่ียงในการลงทุนดา้นเทคโนโลยี 
 ระบบสารสนเทศลม้เหลวไม่ท างาน 
 การถูกจู่โจมความปลอดภยัของระบบ 

4.  ความเส่ียงท่ีมาจากเหตุการณ์ภายนอก 
 ความเส่ียงในการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก (Outsourcing) 
 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ  

 
การประเมินความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

การประเมินความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ  หมายถึง การวเิคราะห์ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้ เพื่อ
ใช้เป็นขอ้มูลของการก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียง  ในการประเมินความเส่ียง จะท าการประเมิน       
3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนแรก  การประเมินโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ี (Frequency) ของการท่ีแต่ละ
เหตุการณ์จะเกิดข้ึน  การก าหนดระดบัคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดหรือความถ่ีน้ี อาจก าหนดเป็นห้าระดบัจาก
นอ้ยไปมาก  ความหมายของแต่ละระดบัจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของรายการความเส่ียงและความเหมาะสม
ส าหรับแต่ละองคก์ร เช่น การมาท างานสายของพนกังาน  หากเกิดปีละสองคร้ัง อาจเป็นระดบัความถ่ีท่ีไดร้ะดบั
คะแนนน้อย  ในขณะท่ีการยกัยอกเงินของพนักงานในองค์กร  หากเกิดปีละคร้ัง ถือเป็นระดับความถ่ีท่ีสูง  
ตวัอยา่งตารางการจดัระดบัคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิด 
 

การจดัอนัดบั โอกาสท่ีจะเกิด ความถ่ี 
แทบจะไม่ (Rare) 1 แทบจะไม่เกิดเลย 1 คร้ังทุก 1 ปี หรือนอ้ยกวา่นั้น 
นอ้ยมาก  (Unlikely) 2 อาจเกิดบา้งในบางคราว 1 คร้ังทุก 6 เดือน 
บ่อย (Often) 3 จะเกิดบา้งในบางคราว 1 คร้ังทุก 3 เดือน 
น่าจะเกิด (Likely) 4 เกิดบา้งในบางคราว 1 คร้ังทุกเดือน 
เกิดแน่นอน (Expected) 5 เกิดแทบทุกคราว 1 คร้ังทุกสัปดาห์เป็นอยา่งนอ้ย 

ส่วนที่ 2   ผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact)  หมายถึง  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึน ถา้ความเส่ียงนั้น ๆ เกิดข้ึน  การก าหนดระดบัคะแนนของผลกระทบอาจจะก าหนดเป็นหา้ระดบัจากนอ้ย
ไปมาก  โดยความหมายจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของความเหมาะสมส าหรับแต่ละองคก์ร เช่น ในธุรกิจขนาด
เล็ก  ความเสียหายดา้นทรัพยสิ์นในมูลค่าหน่ึงแสนบาท  อาจเป็นความเสียหายท่ีรุนแรงมาก  ในขณะท่ีมูลค่า
ความเสียหายน้ีอาจเป็นความเสียหายระดบันอ้ยในธุรกิจขนาดใหญ่  เป็นตน้  
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ตัวอย่างเกณฑ์การจัดระดับผลกระทบของธุรกจิ 
 

การจดัอนัดบั 
ความเสียหาย
โดยตรง (บาท) 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ 
ความสนใจของคนใน

ชุมชน 
ความเป็นคดีความ การใหบ้ริการลูกคา้ 

ไม่มีนยัส าคญั 1 สูงถึง 10,000 ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ 
นอ้ยมาก 2 สูงถึง 30,000 พาดพิงตามปกติ มีความพยายามแจง้

ความแต่ไม่ส าเร็จ 
ผลกระทบนอ้ยมาก 

ปานกลาง 3 สูงถึง 60,000 ปรากฏข่าวลือเชิงลบต่อ
ธุรกิจในท่ีสาธารณะ 

มีการรบกวน
กระบวนการท างาน
ของผูป้ระกอบการ 

มีการรับรู้เชิงลบของ
ลูกคา้จ านวนหน่ึง 

มาก 4 สูงถึง 100,000 อยูใ่นความสนใจของชุมชน
มากกว่า 1 วนั 

มีการเขา้ตรวจสอบ
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

การใหบ้ริการลูกคา้
หยดุชะงกัเป็นระยะ ๆ 

มากท่ีสุด 5 มากกว่า 100,000 อยูใ่นความสนใจของรัฐ
หรือชุมชนสูญเสียความ
เช่ือมัน่ต่อผูป้ระกอบการ 

มีการด าเนินคดีกบั
ผูป้ระกอบการ 

ลูกคา้เกือบทั้งหมดหรือ
ทั้งหมดไม่ไดรั้บความ
สะดวกอยา่งต่อเน่ือง 

 
ส่วนที ่ 3  ขนาดความสูญเสียท่ีตอ้งเผชิญ (Exposure)  หมายถึง การน าระดบัโอกาสท่ีจะเกิด และ

ผลกระทบท่ีจะเกิดมาค านวณเพื่อหาขนาดความสูญเสียท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งเผชิญ ตามสูตรดงัน้ี 
ขนาดความสูญเสียท่ีตอ้งเผชิญ = โอกาสเกิด x ผลกระทบ 

 ตวัอยา่ง:  เม่ือประเมินความเส่ียงในการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไดผ้ลวา่                             
โอกาสเกิด = 4, ผลกระทบ = 4 นัน่คือ ขนาดความสูญเสีย = 4 x 4 = 16 
 
การจัดอนัดับความเส่ียง   

หลงัจากประเมินขนาดความสูญเสียท่ีผูป้ระกอบการเผชิญอยู่  ผูป้ระกอบการตอ้งน าผลมาจดัระดบั
ความส าคญัของความเส่ียงแต่ละรายการ  เพื่อให้ทราบว่าความเส่ียงใดมีความส าคญั  และมีความเร่งด่วนท่ี
จะตอ้งไดรั้บการบริหารจดัการเป็นอนัดบัตน้ 
ข้ันตอนและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

1.  ระบุปัจจยัเส่ียงท่ีกระทบธุรกิจ  มีผูป้ระกอบการรู้วา่มีความเส่ียงเกิดข้ึน ตอ้งศึกษาหาความรู้ และท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงรวมทั้งประเมินความรุนแรงของผลกระทบ รวมถึงช่วงเวลาท่ีจะเกิดข้ึน 

 
2.  ก าหนดกลยทุธ์ท่ีจะจดัการกบัความเส่ียง    กลยทุธ์ท่ีนิยมใชใ้นการจดัการความเส่ียง ประกอบดว้ย 



 1-22 

 2.1  การหลีกเล่ียงความเส่ียง  ใชใ้นกรณีท่ีผูป้ระกอบการทราบอยูแ่ลว้วา่ มีความเส่ียงอะไรบา้ง
ท่ีจะตอ้งพบในการประกอบธุรกิจ จึงหลีกเล่ียงความเส่ียงดงักล่าว เช่น ผูป้ระกอบการท่ีไม่ประสงคจ์ะมีปัญหา
หน้ีสูญจากการเรียกเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ก็อาจหลีกเล่ียงโดยเลือกประกอบธุรกิจท่ีขายเป็นเงินสด 
 2.2  การป้องกนัความเส่ียง ใชใ้นกรณีท่ีผูป้ระกอบการทราบถึงความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
จากการด าเนินงาน  จึงก าหนดแนวทางหรือวิธีการเพื่อป้องกนัไม่ให้ความเส่ียงเกิดข้ึน กลยุทธ์น้ีถือคติท่ีวา่การ
ป้องกนัดีกวา่การแกไ้ข เช่น ธุรกิจท่ีท าการคา้กบัต่างประเทศ  ผูป้ระกอบการยอ่มทราบวา่มีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ผูป้ระกอบการจึงก าหนดการป้องกันความเส่ียงโดยการท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 2.3  การลดความเส่ียง  ใช้ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได ้ จึง
พยายามลดความเสียหายดว้ยการลดความเส่ียงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด เช่น ฝ่ายจดัซ้ือมีอ านาจเบ็ดเสร็จเกินไป ท าให้
เกิดความเส่ียงท่ีการจดัซ้ือไม่ถูกตอ้ง  ผูป้ระกอบการจึงลดอ านาจหรือขอบเขตงานของฝ่ายจดัซ้ือลง 
 2.4  การกระจายความเส่ียง ใชใ้นกรณีท่ีผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งด าเนินธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง  
ธุรกิจอาจไม่สามารถรองรับความเสียหายจากความเส่ียงไวไ้ดเ้องทั้งหมด  ผูป้ระกอบการจึงหาแนวทางการ
กระจายความเส่ียง โดยการหาผู ้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การขยายสาขาไปย ังท้องถ่ินท่ี
ผูป้ระกอบการขาดความเขา้ใจทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  จึงหาผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินมาร่วมทุน เพื่อชดเชย
จุดบกพร่องใหก้นัและกนั 
 2.5  การหาประโยชน์จากความเส่ียง  ใชใ้นกรณีท่ีผูป้ระกอบการมีความประสงคจ์ะเปล่ียน
ความเส่ียงให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ  ซ่ึงถ้าท าส าเร็จจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู ้ประกอบการ เช่น 
ผูป้ระกอบการพบวา่มีธุรกิจรายเล็กท่ีสามารถผลิตสินคา้ท่ีใชท้ดแทนสินคา้ของผูป้ระกอบการไดโ้ดยมีตน้ทุน
และราคาขายต ่ากวา่ผูป้ระกอบการจึงติดต่อท าสัญญาเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายใหแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
 

3.  ปรับกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท่ีใช ้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุด 

 
4.   ควบคุมผลกระทบให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถรับได ้ ซ่ึงในขั้นน้ีเป็นการช้ีวดัวา่ผูป้ระกอบการจะ

ประสบความส าเร็จกบัการบริหารจดัการความเส่ียงหรือไม่  หากพบว่าวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถสนองตอบ
วตัถุประสงคข์องผูป้ระกอบการได ้ ผูป้ระกอบการก็ตอ้งทบทวนและปรับเปล่ียนใหม่ใหเ้หมาะสม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  รูปแบบของแผนธุรกจิ 
 
 

 
 
 
 

1.  สามารถอธิบายความหมายและความส าคญัของแผนธุรกิจได ้
2.  บอกวตัถุประสงคข์องการท าแผนธุรกิจได ้
3.  ระบุองคป์ระกอบและส่วนประกอบท่ีส าคญัของแผนธุรกิจได ้
4.  สามารถเขียนแผนธุรกิจได ้

 
 
 
 
 

1.  ความหมายและความส าคญัของแผนธุรกิจ 
2.  วตัถุประสงคข์องการท าแผนธุรกิจ 
3.  องคป์ระกอบส าคญัของแผนธุรกิจ 
4.  ลกัษณะของแผนธุรกิจท่ีดี 
5.  ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ 
6.  วธีิการเขียนแผนธุรกิจ 

 
 
 
 
ความหมายของแผนธุรกจิ  
 
       แผนธุรกจิ (Business Plan)  หมายถึง  แผนงานทางธุรกิจท่ีแสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีตอ้งปฏิบติัใน
การลงทุนประกอบการ  โดยมีจุดเร่ิมตน้จากจะผลิตสินคา้หรือบริการอะไร  มีกระบวนการปฏิบติัอย่างไรบา้ง
และผลจากการปฏิบติัออกมาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน  ใชง้บประมาณและก าลงัคนเท่าไร  เพื่อให้เกิดเป็นสินคา้และ
บริการแก่ลูกคา้และจะบริหารธุรกิจอยา่งไรจึงจะอยูร่อด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

รูปแบบของแผนธุรกจิ 
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    การจัดท าแผนธุรกิจ  (Business Planning)   เป็นกระบวนการในการระดมความคิดของ
ผูป้ระกอบการในทุกระดับท่ีจะร่วมกันก าหนดอนาคตของกิจการด้วยการก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision)  และ         
พนัธกิจ (Mission)  ภายใตค้่านิยมของกิจการเพื่อก้าวไปสู่อนาคตให้ประสบผลส าเร็จโดยก าหนดเป้าหมาย 
(Goal)  และกลยุทธ์การด าเนินงาน (Strategies) และประสานความร่วมมือจากทุกส่วน  เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไปตามแผนธุรกิจนั้น 
ความส าคัญของแผนธุรกจิ 

แผนธุรกิจเป็นเอกสารท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อกิจการ  เพราะเป็นการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั 
 ใหร้ายละเอียดขอ้มูลของการเร่ิมตน้ธุรกิจ  เพราะรายละเอียดในแผนธุรกิจจะช่วยให้ผูป้ระกอบการ

มีเป้าหมายและแนวทางในการคิดท่ีชดัเจน  มีความแน่วแน่ต่อการใชท้รัพยากรและมีความพยายาม
เพื่อท่ีจะไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไว ้

 เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาทุนจากผูร่้วมลงทุน  กองทุนร่วมลงทุนและหรือจากสถาบนัการเงิน
ต่าง ๆ 

 แผนธุรกิจเป็นเสมือนพิมพ์เขียวท่ีให้รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งการจดัหาเงินทุน  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์  การตลาดและอ่ืน ๆ ในการบริหารกิจการใหม่  รวมทั้งยงัใช้เพื่อก าหนดการ
ปฏิบติังานต่อเน่ืองของกิจการในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการท าแผนธุรกจิ 
การจดัท าแผนธุรกิจของธุรกิจประเภทต่าง ๆ  มีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
1.  เป็นคู่มือแผนงานในการลงทุนและการประกอบการ 
2.  ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการขอกูเ้งินต่าง ๆ 
3.  ใชเ้พื่อตรวจสอบผลการลงทุนของธุรกิจ 

ลกัษณะของแผนธุรกจิทีด่ี 
ลกัษณะของแผนธุรกิจท่ีดีเม่ืออ่านแลว้จะตอ้งสามารถตอบค าถามเหล่าน้ีได ้  คือ 
1.  การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนเพียงใด  เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือไม่ 
2.  ธุรกิจน้ีน่าลงทุนหรือไม่ 
3. ธุรกิจมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ยเพียงใด 
4.  ธุรกิจมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
5.  สินคา้ท่ีจะผลิต  มีวธีิการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด  
6.  สินคา้ท่ีจะผลิต  สามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
7.  วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น  มีทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 
8.  หนา้ท่ีต่าง ๆ  เช่น  การผลิต  การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการจดัการท่ีดีและ

เหมาะสมเพียงใด 
9.  จ  านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 
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องค์ประกอบของแผนธุรกจิ 
องคป์ระกอบของแผนธุรกิจนั้นไม่ไดก้  าหนดตายตวัข้ึนอยูก่บัธุรกิจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

น าไปใช ้ แต่ควรประกอบดว้ยส่วนประกอบต่าง  ๆ  ดงัน้ี 
1.  บทสรุปผูบ้ริหาร 
2.  บทน าและการบริหารโครงการ 
3.  การวเิคราะห์สถานการณ์และปัจจยัแวดลอ้ม 
4.  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
5.  แผนการบริหารจดัการ  
6.  แผนการตลาด 
7.  แผนการผลิต 
8.  แผนการเงิน 
9.  การวเิคราะห์ความเส่ียงและแผนส ารองฉุกเฉิน 
10.  ภาคผนวก 

การเขียนแผนธุรกจิ 
1.  บทสรุปของผู้บริหาร (Executive  Summary) 
เป็นส่วนสรุปใจความส าคญัของแผนธุรกิจทั้งหมดและตอ้งเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง  โดยจะ

ช้ีให้เห็นประเด็นท่ีมีความส าคญั  ได้แก่  มีโอกาสเกิดข้ึนได้จริงในตลาดธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า  สินค้าและ
บริการท่ีท านั้ นสามารถใช้โอกาสในตลาดให้เป็นประโยชน์ได้  ดังนั้น  บทสรุปของผูบ้ริหารจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือ  หนักแน่นและมีความเป็นไปได้  นอกจากน้ี  บทสรุปจะตอ้งสั้ นและ
กระชบั  ความยาวไม่ควรเกิน  1-2 หนา้ และเป็นส่วนสุดทา้ยในการเขียนแผนทั้งหมด  ประกอบดว้ยเน้ือหา
ส าคญั คือ 

1.1  แนวคิดในการประกอบธุรกจิ  อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไร จะเร่ิมก่อตั้งเม่ือไร และมีแนวคิดเก่ียวกบั
ธุรกิจนั้นอยา่งไร โดยอธิบายให้เห็นถึงความส าคญัของสินคา้บบริการวา่มีลกัษณะเด่นหรือความพิเศษเหนือกวา่
คู่แข่งอยา่งไร 

1.2  โอกาสและกลยุทธ์  บอกถึงความน่าสนใจตลอดจนแนวโนม้ทางธุรกิจท่ีแสดงวา่โอกาสนั้นเปิดทาง
ให ้ และกลยทุธ์ท่ีจะท าใหป้ระสบความส าเร็จ 

1.3  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  อธิบายถึงลกัษณะทางการตลาด  กลุ่มลูกคา้หลกัและการวางแผนการเขา้ถึง
ลูกคา้ 

1.4  ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจ  ทั้งดา้นตวัผลิตภณัฑ์หรือบริการและความไดเ้ปรียบต่อ
คู่แข่ง  เช่น  ความไดเ้ปรียบดา้นผลิตภณัฑ ์ ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน  เป็นตน้ 

1.5  ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร  สรุปให้เห็นความคุม้ค่าจากการลงทุน 
เช่น ผลก าไรท่ีจะไดรั้บการคาดคะเนสัดส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนระยะเวลาท่ีจะถึงจุดคุม้ทุน 
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1.6  ทีมผู้บริหาร  สรุปถึงความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ทกัษะของผูท่ี้มีผลกระทบต่ออนาคต
และความส าเร็จของธุรกิจ  โดยควรจ ากดัไม่เกิน  3-5  คน 

1.7  แผนการเงินหรือการลงทุน  โดยระบุถึงเงินทุนวา่จะท าอะไร  ผลตอบแทนของการลงทุนจะเป็น
เท่าใด โดยพิจารณาทั้งความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร 
 

2.  บทน าและการบริหารโครงการ   
ในการจดัท าบทน าผูป้ระกอบการจะตอ้งกล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี 
2.1  ความเป็นมา  ใหก้ล่าวถึงความเป็นมาของการท าโครงการนั้น ๆ  ในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ

วา่มีความส าคญัและเก่ียวพนั  เช่ือมโยงรวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  อ าเภอ  จงัหวดั  
ประเทศและการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งไร 

2.2  ผู้ริเร่ิมโครงการและเหตุผลส่ิงจูงใจ  กล่าวถึงผูริ้เร่ิมโครงการวา่เป็นใคร  ประกอบกิจการอะไร  มี
เหตุผลและส่ิงจูงใจอยา่งไรถึงกา้วเขา้มาท าโครงการลงทุนน้ี 

2.3  วตัถุประสงค์ของโครงการ  เป็นการระบุถึงจุดมุ่งหมายของผูป้ระกอบการในการท าโครงการวา่
เพื่ออะไร  จะไดท้ราบส่ิงท่ีเราท าอยูไ่ดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่  โดยเปรียบเทียบผลประกอบการ
กบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ หากผลประกอบการ (เช่น  ก าไรหรือยอดขาย)มีปริมาณนอ้ยกวา่เป้าหมายเราก็ควรจะ
ปรับปรุงกิจการใหดี้ข้ึน  การตั้งเป้าหมายควรก าหนดเป็นตวัเลขท่ีสามารถวดัค่าได ้ เช่น  “จะตอ้งไดก้ าไรไม่ต ่า
กวา่ 10,000 บาทต่อเดือน หรือ 120,000  บาทต่อปี” 

2.4  รูปแบบการด าเนินธุรกจิ  ผูป้ระกอบการตอ้งอธิบายถึงรูปแบบของธุรกิจวา่จะด าเนินธุรกิจจดทะเบียนลกัษณะใด  
เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว  หา้งหุน้ส่วน  บริษทัจ ากดั  บริษทัมหาชน  องคก์ร  สหกรณ์         ต่าง ๆ  ท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และ
กล่าวถึงหุน้ส่วนท่ีมาร่วมลงทุน  โดยแจง้รายช่ือ-นามสกลุ  อาย ุ ท่ีอยู ่ อาชีพ  โดยละเอียด  ตวัอยา่งเช่น 

  รูปแบบการด าเนินธุรกิจ  -  โรงงานผลิต  ธุรกิจคา้ขาย  ธุรกิจบริการ 
  รูปแบบความเป็นเจา้ของ  -  เจา้ของคนเดียว  หา้งหุน้ส่วน  บริษทัจ ากดั  บริษทัมหาชน 
  จ  านวนผูร่้วมทุน 
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2.5  แผนภูมิแสดงการบริหารองค์การ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของงานต่าง ๆ  และสายการบงัคบั
บญัชาและการปฏิบติังาน  การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ตลอดจนการจดัคนเขา้ท างานโดยการก าหนด
คุณสมบติัของพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ  ซ่ึงพิจารณาจากวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน เป็นต้น  
ตวัอยา่งดงัภาพ 

 
ตัวอย่างแผนภูมิแสดงการบริหารองค์การ 

 
 
 
 
 
 
                 พนกังาน.......คน            พนกังาน.......คน                        พนกังาน.......คน 

 
คณะกรรมการ   ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและพิจารณากลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจ  กรรมการผูจ้ดัการ  ท า

หนา้ท่ีบริหารองคก์ร  ดูแลก ากบั  ติดตาม  ประเมินผลการท างาน  ตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ  ในการ
ประกอบการให้เป็นไปตามนโยบายของกรรมการ 

 
ฝ่ายผลติสินค้า   ท าหน้าท่ีผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ  ดูแลความเรียบร้อยของโรงงาน  ควบคุม  ปรึกษาแนะน าและ

ฝึกอบรมพนกังาน  ปรับปรุงสินคา้ใหมี้ความเหมาะสมต่อการใชง้าน 
 
 ฝ่ายตลาดและบริการ ท าหน้าท่ีพยากรณ์ตลาดและน าสินคา้เสนอขายลูกคา้รวมทั้งการส่งเสริมการขายต่าง ๆ   ติดตาม

รายงานสถานการณ์ต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ 
ฝ่ายการเงินและธุรการ ท าหน้าท่ีดูแลการรับ-จ่ายเงิน  ติดตามหน้ี  ออกใบสั่งซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ท่ีใช้ในการผลิตสินคา้  

และจดัท าระบบบญัชีตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งท าหน้าท่ีประสานกบัหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการและสังคม 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ ผู้จัดการ 

ฝ่ายผลติสินค้า ฝ่ายตลาดและบริการ ฝ่ายการเงิน 
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3.  การวเิคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม   
 3.1  การวิเคราะห์สถานการณ์  หรือ  SWOT Analysis  เป็นการแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์
สถานการณ์ในการด าเนินธุรกิจ  โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์จากปัจจยัภายในหรือของตวัธุรกิจเอง  และปัจจยั
ภายนอกหรือส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกธุรกิจซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ  ประกอบด้วย ประกอบด้วย  
 1)  วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  เป็นปัจจยัภายในองคก์รธุรกิจ  หรือขอ้ไดเ้ปรียบในสถานการณ์ต่าง ๆ  
เช่น  บริษทัมีทรัพยสิ์นมากสามารถด าเนินธุรกิจเป็นไปไดอ้ยา่งสบาย  เป็นตน้ 
 2)  วิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness)  เป็นปัจจยัภายในองค์กรธุรกิจท่ีท าให้บริษทัไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ เช่น  พนกังานนดัหยดุงาน  สินคา้มีตน้ทุนสูงกวา่คู่แข่ง  เป็นตน้ 
 3)  วิเคราะห์โอกาส (Opportunities)  เป็นองคป์ระกอบหรือปัจจยัภายนอกท่ีช่วยให้องคก์รสามารถ
ด าเนินธุรกิจตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวไ้ดเ้ช่น  บริษทัส่งออกสินคา้ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในดา้นการ
ส่งเสริมการส่งออก  เป็นตน้ 
 4)  วิเคราะห์อุปสรรค (Threats)  เป็นปัจจยัหรือองค์ประกอบภายนอกท่ีส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้ เช่น  บริษทัก่อสร้างขาดแคลนไมท่ี้ตอ้งใชใ้นการก่อสร้างเน่ืองจากนโยบาย
ปิดป่าไมข้องรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรีชาติชาย  เป็นตน้   

ตัวอย่างการวเิคราะห์สถานการณ์ : ธุรกจิน า้พริกส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน 
 

จุดแข็งจุดแข็ง    
 

จุดอ่อน จุดอ่อน   
 

1. ผูบ้ริหารรู้สูตรในการผลิตน ้าพริกเป็นอยา่งดี และ
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน ้าพริกมาเป็นเวลายาวนาน 

2. มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแน่นอน โดยท าสัญญาส่ง
เป็นรายเดือนกบับริษทัตวัแทนจ าหน่าย 

3. ไดรั้บเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพสินคา้จากองคก์ร
อาหารและยา ตั้งแต่ปีแรกท่ีเร่ิมด าเนินการ 

4. มีตน้ทุนการผลิตต ่า ท าใหส้ามารถตั้งราคาขายไดถู้ก
กวา่คู่แข่งระดบัเดียวกนัในตลาด 

5. กิจการตั้งอยูใ่กลแ้ห่งวตัถุดิบท่ีจ าเป็นในการผลิต
น ้าพริก ท าใหมี้ตน้ทุนในการขนส่งดา้นวตัถุดิบท่ีต ่า 
รวมทั้งไม่จ  าเป็นตอ้งส ารองวตัถุดิบไวม้าก 

6. เงินลงทุนเร่ิมแรก เป็นเงินลงทุนของผูก่้อตั้งเอง
ทั้งหมด ท าใหกิ้จการไม่มีปัญหาภาระหน้ีสิน 

1. ตราสินคา้ของกิจการยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค
มากนกั เน่ืองจากยงัไม่มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ให้ผูบ้ริโภครับรู้เท่าท่ีควร 

2. กิจการมีการด าเนินการในลกัษณะ Labor Intensive 
ท าใหก้ารเพิ่มก าลงัแรงงาน และก าลงัการผลิต
เป็นไดย้าก 

3. พนกังานส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัแรงงาน ท าให้
การพฒันาทกัษะฝีมือตอ้งใชเ้วลามาก 

4. สถานท่ีผลิตสินคา้อยูใ่นเขตท่ีพกัอาศยัของชุมชน   
ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในดา้นการขยายก าลงัการผลิต 
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โอกาสโอกาส    
 

อุปสรรคอุปสรรค     
 

1. น ้าพริกเป็นอาหารท่ีอยูคู่่กบัคนไทยมานาน และเป็น
อาหารท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมาโดยตลอด 
ท าใหสิ้นคา้สามารถขายไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

2. รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กอยา่งจริงจงั ท าใหเ้ป็นโอกาสใน
การขยายการผลิต 

 

1. เป็นอุตสาหกรรมท่ีลงทุนไม่มาก ท าใหมี้คู่แข่งใน
ตลาดจ านวนมาก 

2. สินคา้เลียนแบบไดง่้าย  ท าใหกิ้จการจ าเป็นตอ้งสร้าง
ความแตกต่าง รวมทั้งสร้างการรับรู้ในตราสินคา้
ใหก้บักบัผูบ้ริโภค 

3. สูตรและฝีมือการท าน ้าพริกของผูผ้ลิตแต่ละรายไม่
แตกต่างกนัมาก  ท าใหผู้บ้ริโภคแยกความแตกต่าง
ของสินคา้ไดย้าก 

4. น ้าพริกเป็นสินคา้ท่ีตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบตามธรรมชาติ
เป็นหลกั ดงันั้นท าใหมี้ความเส่ียงในเร่ืองของ
ผลผลิตขาดตลาด หรือความผนัผวนของราคา
วตัถุดิบ 

 
3.2  ปัจจัยแวดล้อมในการด าเนินธุรกจิ 
1)  ปัจจัยภายใน  เพื่อคน้หาปัจจยัภายในท่ีท าให้กิจการมีความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขนั  

โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งหลกัและคู่แข่งรอง  ไดแ้ก่  ตวัผูป้ระกอบการเอง  ดา้นการจดัการ  ดา้นการตลาด  และ
ดา้นการเงินและการบญัชี 

2)  ปัจจัยภายนอก  ไดแ้ก่  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นการแข่งขนั  ดา้นทรัพยากร  ดา้นเทคโนโลยี  ดา้นรัฐบาล
และกฎหมาย  โดยอาจเรียกเป็นตวัยอ่  คือ  MCSTEPS 

Market   ตลาดหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
Competition  สถานการณ์การแข่งขนั 
Social   ค่านิยมทางวฒันธรรมของสังคม 
Technology  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี  
Economic  สภาพเศรษฐกิจ 
Political & Legal กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
Suppliers  กลุ่มผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบบ  กลุ่มผูผ้ลิตและเครือข่าย 

33..33  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม  ประกอบดว้ยประกอบดว้ย   
สภาวะอุตสาหกรรม  เป็นการแสดงการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจหรือสภาพอุตสาหกรรม  ซ่ึงส่ง 

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางออ้ม  ท าให้อุตสาหกรรมหรือตลาดเจริญเติบโตหรือเกิดสภาวะ
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ถดถอย  เช่น  ประมาณการยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน  หรือความตอ้งการ
สินคา้จากต่างประเทศ  เป็นตน้ 

ภาพรวมของตลาด  เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพโดยรวมของตลาดท่ีธุรกิจด าเนินการวา่อยู่
ในสภาพเช่นใด  เช่น  อยู่ในสภาวะเติบโตหรือตกต ่า  มีการสนบัสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานใดๆ หรือไม่    
มีปริมาณทางมูลค่าเป็นจ านวนเท่าใด รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมโดยรวม   

 
ตัวอย่าง การวเิคราะห์อุตสาหกรรม ธุรกจิอาหาร 

ภาพรวมสภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมร้านอาหารในจงัหวดัสงขลา แสดงใหเ้ห็นวา่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
นอกบา้นของคนในพื้นท่ีของจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มขา้ราชการ กลุ่มของนกัธุรกิจ กลุ่ม
นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากจงัหวดัสงขลามีแหล่งท่องเท่ียวทั้งดา้นโบราณสถานเก่าแก่ และมีการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์โดยมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนในปี 2546 อตัราร้อยละ .... (ส านกังานการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา, 2546) ซ่ึง
มีทั้งชาวต่างประเทศ และชาวไทย ซ่ึงมีผลต่ออุตสาหกรรมร้านอาหารให้เติบโตข้ึนดว้ย 

นอกจากน้ี ภาวะเศรษฐกิจของจงัหวดัสงขลา ในปี 2545 ขยายตวัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากราคาของพืชผลทาง
เกษตรดีข้ึน ส่งผลใหป้ระชาชนมีการบริโภคและจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มข้ึนดว้ย ส่วนจ านวนร้านอาหาร ในจงัหวดั
สงขลามีร้านอาหารและภตัตาคารท่ีค่อนขา้งดี ประมาณ 40 ราย ซ่ึงส่งผลใหมี้การแข่งขนัมากข้ึน 
  
 3.4  วสัิยทัศน์ พนัธกจิ  

วสัิยทัศน์ (Vision)   คือ  ภาพของกิจการท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต โดยมีพื้นฐานอยูบ่นความเป็นจริง
ในปัจจุบนั 

พนัธกจิ (Mission)  คือ งานท่ีตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ของกิจการ 
 

ตัวอย่างวสัิยทัศน์ พนัธกจิวสัิยทัศน์ พนัธกจิ   บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากดั 
 

วสัิยทศัน์  
เป็นบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีพร้อมในดา้นคุณภาพของการให้บริการ บริหารจดัการภายใตก้ารก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี เป็นท่ียอมรับขององคก์รธุรกิจและสาธารณชนเพื่อเป็น “บริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีคุณเลือก” 
พนัธกจิ 

1.  บริหารจดัการภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2.  ด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุผลประกอบการท่ีดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ือง 
3.  พฒันาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 

http://www.deves.co.th/company_profile/vision/default.asp
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4.  ส่งเสริมใหมี้การจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีดี 
5.  น าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
4.  วตัถุประสงค์และเป้าหมายธุรกจิ (Goal)    
เป็นการแสดงเป้าหมายของกิจการท่ีจะด าเนินการให้บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องการด าเนินธุรกิจ  โดย

การแสดงควรแบ่งดงัน้ี 
เป้าหมายระยะส้ัน     คือ  เป้าหมายท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงภายใน 1 ปี  ขา้งหนา้ 
เป้าหมายระยะกลาง  คือ  เป้าหมายท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงภายใน 3-5 ปี ขา้งหนา้ 
เป้าหมายระยะยาว     คือ  เป้าหมายท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงต่อจาก 5 ปี ขา้งหนา้เป็นตน้ไป 
การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมายควรแสดงเป็นหน่วยท่ีสามารถวดัได้  (Measurable)  ซ่ึงตอ้ง

สอดคล้องกบัพนัธกิจท่ีก าหนดไวก่้อนหน้า  ตวัอย่างเช่น  มูลค่ายอดรายได้  จ  านวนลูกคา้  จ  านวนการผลิต  
สาขาท่ีเปิด  ระยะเวลาท่ีจะไดม้าตรฐานต่างๆในการผลิต  เป็นตน้ 

5.  แผนการบริหารจัดการ5.  แผนการบริหารจัดการ  
5.1  รายละเอยีดธุรกจิ  เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลของกิจการ  ไดแ้ก่  ช่ือกิจการ  ท่ีอยูแ่ละ

ท่ีตั้งของกิจการ  ซ่ึงในกรณีท่ีมีสถานท่ีผลิตหรือโรงงาน  หรือส านกังานอยูค่นละแห่ง  ควรมีการระบุเก่ียวกบั
รายละเอียดการใชส้อยของสถานท่ีตั้งแต่ละแห่งว่ามีลกัษณะหน้าท่ีและการด าเนินการเช่นไร  เช่น  ส านกังาน
ใหญ่  ส านักงานสาขา  ส านักงานขาย  เป็นตน้  ทุนจดทะเบียนบริษทัและทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว  
รวมถึงระยะเวลาในการเปิดด าเนินการของสถานท่ีประกอบการ  นอกจากน้ีควรแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ  
หมายเลขทะเบียนการคา้  ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมดตอ้งตรงกบัท่ีปรากฏในหนังสือรับรองฉบบัล่าสุดท่ีคดัจาก
ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักรุงเทพมหานคร  กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์

5.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท เป็นการแสดงรายนามคณะกรรมการบริษัท  ตามท่ีปรากฏใน
หนงัสือรับรองบริษทัฯ  โดยตอ้งแสดงรายละเอียดรายช่ือใหค้รบทุกคนตามท่ีปรากฏในหนงัสือรับรอง 

5.3  อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทกับคณะกรรมการ  เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัอ านาจการลง
นามอนัเป็นผลผกูพนักบับริษทัของกรรมการ  โดยรายละเอียดดงักล่าวจะตอ้งมีรายละเอียดตรงตามท่ีปรากฏใน
หนงัสือรับรองบริษทัฯ  เช่นเดียวกนั 

5.4  ประวัติของกรรมการ  หรือผู้บริหาร  เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัการศึกษา  ประวติั
การท างาน  และผลงานท่ีผ่านมาของกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารหลักในแต่ละส่วนงาน  ซ่ึงการแสดง
รายละเอียดแยกตามล าดับหน้าท่ีในการบริหารจดัการตั้งแต่  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
ผูบ้ริหารหลกัในแต่ละสายงานของธุรกิจ  ในกรณีท่ีมีรายละเอียดดา้นจ านวนหรือส่วนงานจ านวนมากแยกการ
แสดงไวใ้นภาคผนวก 

5.5  แผนผังองค์การ  เป็นการแสดงแผนผงัการบริหารจดัการ  หรือการแสดงโครงสร้างการบงัคบั
บญัชาและส่วนงานต่าง ๆ ท่ีธุรกิจก าหนดไว ้ ซ่ึงจะแสดงถึงการแสดงจ านวนพนกังานหรือบุคลากรในแต่ละ
ส่วนงานด้วย  โดยไม่ควรมีเพียงการระบุเฉพาะส่วนงานหรือโครงสร้างใหญ่เท่านั้น  ยกเวน้แต่ในกรณีท่ีมี
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พนักงานจ านวนมากในสายงานนั้น  และไม่สามารถแสดงทุกต าแหน่งงานได้  แต่อย่างไรก็ตามควรแสดง
จ านวนพนกังานขององคก์รประกอบไวด้ว้ย  เพื่อใช้ในการก าหนดแผนงานและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากรทั้ง 
ในส่วนการผลิต  ส่วนการบริหารและส่วนการขาย  นอกจากนั้นยงัอาจเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพรรณนาลกัษณะ
งานของบุคลากรแต่ละต าแหน่งโดยเฉพาะผูบ้ริหารหลกั  หรือบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีส าคญัประกอบไวด้ว้ยจะท าให้
มีความชดัเจนมากข้ึน 

5.6  บุคลากร  คุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบับุคลากรในดา้น
คุณสมบติัต่าง ๆ  เช่น  วุฒิการศึกษา  เพศ  ระดบัเงินเดือน  รายได ้ ค่าจา้งหรือเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีบุคลากรตอ้งมี  
รวมถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่าง ๆ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยควรแสดงใหค้รบทุกส่วนงานหนา้ท่ีหลกั 

5.7  จ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกิจ  เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวน
บุคลากรและค่าใชจ่้ายของบุคลากรในธุรกิจ  โดยการแสดงควรแสดงรายละเอียดแยกตามฝ่ายงานซ่ึงจะแบ่งได้
เป็น    2 ส่วน  คือ  ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการผลิตหรือการใหบ้ริการ  และฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการบริหาร
และการขาย  โดยรายละเอียดท่ีระบุควรประกอบด้วย  ฝ่ายงาน  ต าแหน่งงาน  จ  านวน  อตัราเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งต่อคน  และจ านวนเงินเดือนหรือค่าจา้งทั้งหมดของบุคลากรในธุรกิจ  ซ่ึงอาจแสดงเป็นรายเดือนหรือปี   
ก็ได ้

6.  แผนการตลาด 
แผนการตลาด  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ท่ีจะแสดงถึงกระบวนการธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีบทบาท

ต่อการสนองตอบหรือกระตุน้เร่งเร้าต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เพื่อก่อใหเ้กิดการจ าหน่ายสินคา้อนัเป็นท่ีมา
ของรายไดใ้นการลงทุน  โดยจะมีการศึกษาวเิคราะห์เร่ิมจาก 
 6.1 ผลติภัณฑ์ หรือ บริการ  เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีธุรกิจด าเนินการ  
โดยควรแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการให้ครบถว้น เช่น ชนิดผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
แบบผลิตภณัฑ์หรือบริการ  ราคาขายแต่ละแบบ การบรรจุหีบห่อ ตราของสินคา้ การให้บริการหลงัการขาย      
และหลงัการขายภาพถ่ายหรือตวัอย่าง ผลิตภณัฑ์ สินคา้ หรือบริการ  เป็นการแสดงตวัอย่างของผลิตภณัฑ ์ 
สินคา้  หรือบริการ  โดยแสดงเป็นภาพถ่ายตวัอย่าง  นอกจากน้ีในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ สินคา้  หรือบริการมีแผ่น
พบัหรือขอ้มูลกระบวนการใชง้าน  อาจแนบแผน่พบัต่าง ๆ เพิ่มเติมไวใ้นภาคผนวก 
 6.2 การเปรียบเทียบคู่แข่งขัน  เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อน  
หรือจุดดีและจุดดอ้ยของธุรกิจท่ีด าเนินการกบัคู่แข็งท่ีมีสินคา้หรือบริการประเภทเดียวกนัท่ีมีอยูใ่นตลาด  โดย
การเปรียบเทียบควรเปรียบเทียบกบัคู่แข่งท่ีใกลเ้คียงหรือเปรียบเทียบกบัธุรกิจในส่วนของการด าเนินธุรกิจ  เช่น  
ยอดขายสินคา้หรือบริการ  แต่อยา่งไรก็ตามตอ้งเป็นธุรกิจคู่แข่งในะดบัท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ ในระดบั
เหนือกวา่  เทียบเท่า และต ่ากวา่  โดยการเปรียบเทียบอาจเปรียบเทียบตามลกัษณะของ 4Ps  คือ เปรียบเทียบดา้น
ผลิตภณัฑ ์ เปรียบเทียบดา้นราคา  เปรียบเทียดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  เปรียบเทียบดา้นการส่งเสริมการขาย  เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  เช่น  ยอดขายตลาดโดยรวม  ยอดขายท่ีตอ้งการ  เป็นตน้  
ซ่ึงในกรณีมีการอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลภายนอก  ควรแสดงแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือของขอ้มูลอา้งอิงประกอบดว้ย 
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 6.3  เป้าหมายทางการตลาด  เป็นการแสดงถึงรายละเอียดเก่ียวกบัต าแหน่งทางการตลาด  (Positioning)  
หรือภาพพจน์ (Image)  ของสินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจตั้งเป้าหมายไวห้รือเป็นท่ีรับรู้ของตลาดในปัจจุบนัว่า
ตอ้งการเป็นเช่นไร  เช่น  เป็นผูน้ าในตลาด  เป็นผูต้ามในตลาด  หรือเป็นรายเล็กซ่ึงยงัไม่อยูใ่นระดบัเทียบเคียง
ในการก าหนดต าแหน่งได ้ รวมถึงเป็นท่ีบอกถึงจุดยืนเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีธุรกิจตั้งเป้าหมายไวใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ  เช่น  เป็นสินคา้หรือบริการส าหรับลูกคา้แบบใด  และในส่วนเป้าหมายทางการตลาดเป็นการระบุ
ถึงเป้าหมายทางการตลาดท่ีธุรกิจด าเนินการอยู่และตั้งเป้าหมายไว ้ ซ่ึงอาจระบุเป็นส่วนแบ่งตลาด  (Market 
Share)  และตลาดเป้าหมาย (Target Market)  และเป้าหมายการด าเนินการเพื่อเขา้ถึงส่วนแบ่งตลาดท่ีก าหนด
โดยการระบุควรระบุเป็นตวัเลขหรือหน่วยท่ีสามารถวดัได ้ เช่น ระบุเป็นมูลค่ายอดขายหรือเปอร์เซ็นต์ของ 
ส่วนแบ่งตลาด  เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ  หรือเทียบเคียงได้อย่างถูกต้องกับข้อมูลภาพรวมของตลาด  
ปริมาณความตอ้งการสินคา้หรือบริการ  และปริมาณสินคา้หรือบริการจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวก่้อนหน้า  
โดยอาจแสดงรูปกราฟประกอบการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัต าแหน่งทางการตลาด  เช่น ยอดขายตลาด
โดยรวม  ยอดขายท่ีตอ้งการ  เป็นตน้ ซ่ึงในกรณีมีการอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลภายนอกควรแสดงแหล่งท่ีมาท่ี
น่าเช่ือถือของขอ้มูลอา้งอิงประกอบดว้ย 
 6.4  การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  เป็นการแสดงถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีธุรกิจตอ้งการขายสินคา้และ
บริการ โดยการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายควรระบุให้เฉพาะเจาะจง  เน่ืองจากสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึนนั้น
จะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดเท่านั้น  โดยวิธีการก าหนดจ านวนและลกัษณะ
ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  อาจแบ่งหรือก าหนดไดจ้าก  ประชากร  ภูมิศาสตร์   จิตวิทยาของผูบ้ริโภค  และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เป็นตน้  โดยทั้งน้ีรวมถึง  การระบุจ านวนของลูกคา้ท่ีคาดวา่จะเป็นผูซ้ื้อสินคา้ประกอบ
ไวด้้วย  การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นผลท าให้มีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมอีกดว้ยโดยการแสดงรายละเอียดท่ีครบถว้นเก่ียวกบัลูกคา้เป้าหมาย  ตวัอย่างไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบั
รายได ้พื้นท่ีท่ีกลุ่มลูกคา้อยู่ จ  านวน นิสัยการซ้ือ ช่วงเวลาการซ้ือ พฤติกรรมในการซ้ือ เง่ือนไขต่าง ๆ ในการ
เลือกซ้ือ  เป็นตน้ โดยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้เป้าหมายควรมาจากการวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับจ านวนลูกค้า
เป้าหมายทั้งหมด  รวมถึงจ านวนลูกคา้เป้าหมายท่ีธุรกิจตอ้งการซ่ึงการก าหนดจ านวนลูกคา้เป้าหมายธุรกิจ
ตอ้งการจะส่งผลไปยงัการวางแผนการผลิต 
 6.5  กลยุทธ์ทางการตลาด  เป็นการแสดงถึงวิธีการหรือกระบวนการทางการตลาด  ท่ีจะน าเสนอสินคา้
และบริการไปให้เพื่อถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีก าหนด  โดยจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product)  
ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Place or Channel of  Distribution) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเรียกวา่กลยุทธ์ 4 P’s การระบุรายละเอียดเก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดควรระบุให้
ชดัเจนและเฉพาะเจาะจงในกลยทุธ์แต่ละส่วนวา่จะมีวิธีการก าหนดและการด าเนินการอยา่งไร โดยไม่ควรระบุ
แบบกวา้ง ๆ เน่ืองจากกลยุทธ์ท่ีเลือกใช้จะมาจากการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  อนัมาจากการวิเคราะห์ใน
รายละเอียดแต่ละส่วนท่ีก าหนดมาก่อนหนา้น้ี  ทั้งในสภาพตลาด  ปริมาณความตอ้งการ  ปริมาณสินคา้ท่ีมีอยู ่ 
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ปัจจยัภายใน  ปัจจยัภายนอก  ส่วนแบ่งทางการตลาด  เพื่อก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ดงันั้นกลยุทธ์ท่ีเลือกใช้
จึงตอ้งตอบสนองต่อลูกคา้เป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 
  6.5.1  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการผลิตสินคา้และการให้บริการ  
เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  โดยองค์ประกอบในส่วนท่ีควรแสดงไวใ้นกลยุทธ์  ด้านผลิตภณัฑ์
โดยทัว่ไป  ไดแ้ก่  ความหลากหลายคุณภาพ  การออกแบบคุณลกัษณะ  ตราสินคา้  บรรจุภณัฑ์  ขนาด  บริการ  
การรับประกนั  การส่งคืนผลิตภณัฑ ์ เป็นตน้ 
  6.5.2  กลยุทธ์ด้านราคา  เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการก าหนดราคาสินคา้และการให้บริการ  
เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  โดยองคป์ระกอบในส่วนท่ีควรแสดงไวใ้นกลยุทธ์ดา้นราคาโดยทัว่ไป  
ไดแ้ก่  ราคาต่อหน่วย  ส่วนลดราคา รอบระยะเวลาการช าระ  เครดิตทางการคา้  เป็นตน้ 

การตั้งราคาสินค้า  การตั้งราคาสินคา้แต่ละประเภทโดยทัว่ไป  มี  3  วธีิดงัน้ี 
(1)  ตั้งราคาจากตน้ทุนบวกก าไรท่ีตอ้งการ 
(2)  ตั้งราคาตามคู่แข่ง 
(3)  ตั้งราคาตามความตอ้งการของตลาด 

 นอกจากน้ีการตั้งราคาสินคา้ท่ีลงทา้ยดว้ยตวัเลข 9  จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ได ้
มากข้ึน  เช่น  29,  39,  49,  59,  หรือ ...  เป็นตน้ 

 6.5.3  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  เป็นการแสดงให้เห็นถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินคา้และการให้บริการ  เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ในการท่ีจะให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายสามารถซ้ือ
สินคา้หรือบริการไดโ้ดยสะดวก โดยองคป์ระกอบในส่วนท่ีควรแสดงไวใ้นกลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
โดยทัว่ไป  ไดแ้ก่  รูปแบบของช่องทางการจดัจ าหน่าย  การครอบคลุมพื้นท่ีการจ าหน่าย  ท าเลท่ีตั้ง  การขนส่ง  
เป็นตน้ 

การจ าหน่ายสินคา้โดยทัว่ไปจะมีกระบวนการ  ดงัน้ี 
(1)  จ  าหน่ายเองถึงผูบ้ริโภคโดยตรง 
(2)  ใหต้วัแทนจ าหน่ายต่อถึงผูบ้ริโภค 
(3)  ใหต้วัแทนจ าหน่าย – จ  าหน่ายร้านคา้ปลีก – ถึงผูบ้ริโภค 
(4) ผสมกนัทุกวธีิท่ีกล่าวมาแลว้ตั้งแต่ขอ้  1- 3 

  และควรแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ(%)  ดว้ยวา่  ปริมาณการจ าหน่ายแต่ละช่องทางเป็นเท่าไร 
 6.5.4  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด  เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการก าหนดวิธีการในการ
ส่งเสริมการตลาดสินคา้และการใหบ้ริการ  เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ในการท่ีจะให้ลูกคา้เป้าหมาย
รับรู้  จดจ า  มีความสนใจ  และตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ  หรือเป็นการเพิ่มยอดขายจากเดิม            
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ท่ีเป็นอยู่กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยทัว่ไป ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์การขาย  การโฆษณา  การท า
ประชาสัมพนัธ์  การใชพ้นกังานขาย  การใชกิ้จกรรมส่งเสริมการขายและการท าการตลาดทางตรง  เป็นตน้ 

การส่งเสริมการขายมี  2  ลกัษณะ  คือ 
(1)  ในระดับผู้บริโภค  ไดแ้ก่  การใหสิ้นคา้เปล่า  การลดราคาเป็นคร้ังคราว  การแถมสินคา้ 
(2)  ในระดับพนักงานขาย  ได้แก่  การให้ส่วนลดเพิ่มตามจ านวนสินค้า  การให้สินค้าฟรี         

การสร้างแรงจูงใจ  การเล่ือนต าแหน่งและการแสดงสินคา้ 
6.6   บทสรุปการตลาด   ให้กล่าวถึงบทสรุปของการตลาดท่ีกล่าวมาทั้งหมดถึงส่ิงท่ีเป็นไปไดห้รือไม่

พร้อมเหตุผลประกอบในแต่ละประเด็น  รวมทั้งแผนแสดงยอดการจ าหน่ายท่ีคาดวา่จะขายได ้
  -  ดา้นความตอ้งการของตลาด  มีปริมาณความตอ้งการเท่าไร  อตัราการเจริญมีเท่าไรเม่ือเปรียบเทียบ
กบัการผลิตสนองความตอ้งการในปัจจุบนั  มีช่องวา่งพอท่ีจะเขา้ถึงไดม้ากนอ้ยเพียงไร 

-  ช่องทางการจ าหน่ายจะจดัการอย่างไร  เน้นสัดส่วนเป็นร้อยละออกมาว่าจะด าเนินการวิธีไหน           
เป็นเท่าไร  เช่น  จะด าเนินการขายตรง  20%  และขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย  80%  เป็นตน้ 

-  ปัจจยัประกอบทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  เช่น  มีการขอจดทะเบียนตั้งโรงงานเพิ่มมากข้ึนในช่วงเวลา
ดงักล่าว  หรือมีการน าเขา้จากต่างประเทศในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน  ฯลฯ  เม่ือสรุปแลว้ให้แสดงแผนการจ าหน่ายท่ี
คาดวา่จะท าได ้

7.  แผนการผลติ   
  แผนการผลติ  เป็นการศึกษาถึงความพร้อมของการผลิตสินคา้เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ของการลงทุน  โดยจะพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเร่ิมตั้ งแต่ปัจจัยการผลิต  
ขบวนการแปรรูปและผลผลิตท่ีไดด้งัน้ี 

1)  ท าเลทีต่ั้ง  ในการสร้างโรงงานหรือธุรกิจแต่ละคร้ังมีความส าคญัต่อการอยูร่อดของกิจการเป็นอยา่ง
มาก  ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงท่ีตั้งอยา่งชดัแจง้วา่อยูท่ี่ไหน  พร้อมแผนท่ีประกอบของพื้นท่ี (มีการเตรียมขยาย
ในอนาคตดว้ยหรือไม่) ระดบัความสูงของพื้นท่ีดินท่ีใช้ปรับถม  ระยะความยาวการสร้างร้ัว  ถนน (ทั้งภายใน
บริเวณและบหรือภายนอกท่ีตอ้งปรับเขา้มา)  ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย  เช่น  เป็นท่ีอยู่อาศยัหรือไม่  ระยะความสูง
อาคาร  เป็นต้น  รวมทั้งสังคมรอบข้าง  ได้แก่  ความเป็นอยู่ของชุมชน  ทัศนคติ  การยอมรับและระบบ
สาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟ้าและน ้าประปา  เป็นตน้ 

2)  วตัถุดิบ  ในการศึกษาเก่ียวกบัวตัถุดิบจะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 
 -  คุณภาพ  คุณสมบติัและคุณลกัษณะของวตัถุดิบท่ีใช ้ มีความแน่นอนสม ่าเสมอ 
 -  ปริมาณท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตและราคา 

 -  แหล่งวตัถุดิบหลกั  แหล่งส ารองท่ีตอ้งรวบรวมให้เพียงพอ 
 -  วธีิการขนส่งจากแหล่งวตัถุดิบถึงโรงงาน 
 -  การเก็บรักษาขณะรอการผลิต  สภาพการเก็บ  ขนาดพื้นท่ีและผลกระทบ 
 -  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของวตัถุดิบ 
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  3)  ขั้นตอนการผลิตหรือบริการ  ให้กล่าวอธิบายถึงขั้นตอนการผลิตว่าประกอบดว้ยอะไร  นบัตั้งแต่
เตรียมวตัถุดิบจนออกมาเป็นสินคา้ส าเร็จรูปแลว้จดัเป็นแผนภูมิแสดง 

4)  การวางผังสถานที่ด าเนินงานภายนอกและภายในอาคาร  ให้แสดงการออกแบบแผนผงับริเวณ
โรงงาน  อาคารและส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ทั้งภายในโรงงานและนอกอาคาร  เพื่อแสดงลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การท างานและบริการต่อกนัใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
8.  แผนการเงิน 
  8.1  ประมาณการในการลงทุน  เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจ  
โดยแสดงเป็นล าดบัรายการ  ซ่ึงส่วนใหญ่จะแยกมูลค่าการลงทุนออกเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนเงินลงทุนจาก
เจา้ของ  และส่วนท่ีเป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  หรือในกรณีท่ีมีการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น  
เป็นเงินให้เปล่า  เงินกู้ไม่มีดอกเบ้ีย  ก็ให้แสดงรายการแยกไวใ้ห้ชัดเจน  แล้วหาผลรวมเพื่อทราบมูลค่าการ
ลงทุนทั้งหมด นอกจากน้ียงัควรแสดงถึงแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของการลงทุนวา่มาจากส่วนทุนของเจา้ของ  ส่วน
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ในจ านวนเท่าใด 
  8.2  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน  ในกรณีท่ีด าเนินการมาแลว้ให้ระบุถึงทรัพยสิ์นท่ีมี
อยู่เดิม  ประกอบดว้ย  ท่ีดิน  อาคาร โรงงาน  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ยานพาหนะ  หรือทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  เช่น  
วตัถุดิบ  สินค้าคงเหลือ  เป็นต้น  โดยควรลงรายละเอียดเก่ียวกับสินทรัพย์  และมูลค่าโดยประมาณของ
สินทรัพย ์   
  8.3  สมมติฐานทางการเงิน  เช่น  การเพิ่มข้ึนของลูกคา้  การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขายหรือบริการ  
การเพิ่มข้ึนหรือการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการผลิต  เป็นตน้  โดยควรจะมีความเป็นไปไดจ้ริง  ซ่ึงอาจก าหนด
ข้ึนเองหรืออา้งอิงจากขอ้มูลในอุตสาหกรรมเดียวกนัก็ได ้ อาจจะแสดงเป็นประมาณการตวัเลขโดยตรง  หรือ
แสดงเป็นการเพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็นเปอร์เซ็นตเ์ปล่ียนแปลงก็ได ้ เช่น  การเพิ่มข้ึนของจ านวนลูกคา้  การเพิ่มข้ึน
ของรายได ้ หรือการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการผลิต  เป็นตน้ 
 
  8.4  นโยบายทางการเงิน  เป็นรายละเอียดของนโยบายทางดา้นการเงินในการก าหนดถึงท่ีมาของรายได้
และรายจ่าย  การตลาด  และการบริหารจดัการของธุรกิจ  เช่น  การขายหรือจดัจ าหน่ายด้วยเงินสดบ  มดัจ าบ  
เครดิตการค้าการซ้ือการขาย  การก าหนดรอบเวลาเครดิตการขาย (ลูกหน้ีการคา้)  การก าหนดเวลาการซ้ือ 
(เจา้หน้ีการคา้)  การตั้งส ารองเงินสดในมือหรือเงินสดในธนาคาร  เป็นตน้ 
  8.5  ประมาณการในการขายรายเดือน  เป็นการแสดงถึงประมาณการเก่ียวกบัรายไดจ้ากการขายสินคา้
หรือบริการ   โดยจดัท าเป็นรายเดือน  เพื่อรวมกนัเป็นประมาณการรายไดต่้อปี  เหมาะส าหรับในกรณีท่ีรายได้
ของกิจการในรอบปีไม่สม ่าเสมอ  หรือมียอดขายในแต่ละเดือนไม่เท่ากนั  หรือเป็นกิจการตั้งใหม่ท่ีในช่วงแรก
ของกิจการยงัไม่มีรายไดเ้ขา้มาในธุรกิจ  โดยในกรณีท่ีรายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการมีระดบัสม ่าเสมอ
ตลอดทั้งปี  อาจจดัท าเฉพาะประมาณการรายปีก็ได ้ โดยรายละเอียดจะประกอบดว้ย  จ  านวนหน่วยของสินคา้
ขาย  ราคาขายต่อหน่วยและรายไดใ้นแต่ละเดือน   
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  8.6  ประมาณการรายได้จากการขายสินค้าและบริการ   การแสดงรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการ
โดยตรงจะมาจาก 
   รายได้  (I)  =   จ านวนสินค้าทีจ่ะขายได้ (Q)  x  ราคาขายต่อหน่วย (P) 
  โดยจะมาจากการก าหนดตามแผนการตลาด  แผนการผลิต  ในส่วนของจ านวนลูกค้าเป้าหมาย 
(เปอร์เซ็นตท่ี์ลูกคา้เป้าหมายจะซ้ือสินคา้)  จ  านวนสินคา้ท่ีผลิต  ความสามารถในการขายสินคา้ท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์
เม่ือเทียบกบัสินคา้ผลิตเพื่อขายและรอบระยะเวลาในการขายสินคา้   
  8.7  ประมาณการผลิตสินค้า  เป็นการแสดงถึงประมาณการผลิตสินคา้  ผลิตภณัฑ์หรือบริการ  โดย
แสดงถึงก าลงัการผลิตสูงสุดท่ีสามารถผลิตหรือให้บริการได ้ โดยแสดงเป็นจ านวนหน่วยการผลิต  เปอร์เซ็นต์
เป้าหมายการผลิต    ส่วนของเป้าหมายการผลิตจะเป็นตวัก าหนดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ  หรือสินคา้ผลิตเพื่อขาย
เพื่อค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบและสินคา้เพื่อขายต่อไป 
  8.8  ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมา  โดยค านวณจากจ านวนวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือซ่ึงมาจากการ
ประมาณการในการผลิตสินคา้และบริการ โดยปกติการสั่งซ้ือวตัถุดิบจะมากกว่าเป้าหมายการผลิตซ่ึงอาจมี
ความสัมพนัธ์กบัเป้าหมายการผลิต  เช่น  จะตอ้งสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อให้มีวตัถุดิบพร้อมผลิตมากกวา่เป้าหมายการ
ผลิต 10% -  20 %  หรืออาจไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลยก็ได ้
  8.9  ประมาณการต้นทุนผลติสินค้าและต้นทุนขายสินค้า  เป็นการแสดงรายละเอียดของตน้ทุนการผลิต
สินค้าและต้นทุนขายสินคา้  ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดิบ  ตน้ทุนสินค้าซ้ือมาเพื่อผลิต  ค่าแรงการผลิต           
วสัดุส้ินเปลืองในการผลิต  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  เช่น  ค่าเช่าโรงงานการผลิต  ค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  เป็นตน้   
  8.10  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย    เป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต  เช่น  
เงินเดือนกรรมการผูจ้ดัการ  ค่าใชจ่้ายส านกังาน  เป็นตน้  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2 ส่วน  คือส่วนท่ีเป็นตน้ทุน
คงท่ี  คือ  ตน้ทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงตามรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการ  เช่น  เงินเดือนพนกังาน  ค่าเช่า
ส านกังาน  เป็นตน้  และส่วนท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร  คือ  ตน้ทุนท่ีผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ  
เช่น  ค่านายหนา้จากการขาย เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัตอ้งมีการรวมค่าดอกเบ้ียจ่าย ค่าภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ค่าเส่ือมราคา
อาคาร  อุปกรณ์ส านักงาน  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายตดัจ่าย  ค่าความนิยม  
เคร่ืองหมายการคา้  เป็นตน้ 

8.11  ประมาณการงบก าไรขาดทุน  เป็นงบการเงินแสดงผลการด าเนินงานของกิจการ  ในรอบ
ระยะเวลาหน่ึงซ่ึงมักก าหนดเป็นรายเดือน หรือรายปีก็ได้  โดยจะมีองค์ประกอบหลักในรายการซ่ึง
ประกอบดว้ยงบการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจตลอดงวดระยะเวลาบญัชี  แต่โดยทัว่ไปจะก าหนด
รอบระยะเวลา  1  ปี  ซ่ึงประกอบดว้ย  3  รายการหลกั คือ 

 ตวัเลขแสดงยอดขายหรือยอดรายได ้
 ตวัเลขแสดงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ หรือตน้ทุน 
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 ผลต่างของตวัเลข  จะเป็นผลก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
8.12  ประมาณการงบกระแสเงินสด  เป็นการแสดงงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานทางการบญัชี  ซ่ึงจะ

แบ่งออกเป็น  2  วธีิ  คือ  วธีิทางตรงและวธีิทางออ้ม  ตามมาตรฐานการบญัชีทั้ง  2  วิธี  การแสดงงบกระแสเงิน
สดแบ่งเป็น  3  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมการลงทุน  และกิจกรรมการจดัหาเงิน   

8.13  ประมาณการงบดุล  เป็นงบการเงินท่ีแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ  ภาระผกูพนัในการช าระ
หน้ี  และส่วนทุนของบริษทั  ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น ณ วนัส้ินงวดของรอบระยะเวลาบญัชี 
โดยประกอบดว้ย  3  รายการ  คือ สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 

8.14  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  เป็นการวิเคราะห์งบการเงินท่ีจดัท าข้ึน  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะ
แบ่งเป็น  4  ส่วนหลกั คือ สภาพคล่อง สัดส่วนเงินทุน กิจกรรม และความสามารถในการท าก าไร เพื่อให้ทราบ
ฐานะทางการเงิน รวมทั้งแนวโนม้ฐานะทางการเงินวา่ในอนาคตจะมีความเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

9.   การวเิคราะห์ความเส่ียงและแผนส ารองฉุกเฉินของโครงการ   
เป็นการแสดงแผนการป้องกนัความเส่ียงจากการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ  หรือแผน

ฉุกเฉินของธุรกิจท่ีมีต่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนนั้น  โดยเป็นการประเมินจากแผนการบริหารจดัการ  แผนการ
ตลาด  แผนการผลิต  แผนการเงิน  โดยอาจพิจารณาก าหนดจากส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาของธุรกิจ  โดยจะ
มีองค์ประกอบดว้ยลกัษณะของปัญหา  ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจเม่ือประสบปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ขป้องกนั ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบต่อธุรกิจจากปัญหานั้น  การระบุควรให้ครอบคลุมทุกดา้นไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการบริหารจดัการ  การตลาด  การผลิตและการเงิน  ตวัอยา่งเช่น  การลอกเลียนแบบสินคา้  ตน้ทุนการผลิต
ท่ีสูงข้ึน  การลดราคาขายสินคา้ของคู่แข่งขนั  การขาดรายไดก้ะทนัหัน  ไดแ้ก่  ในภาวะเกิดอคัคีภยั  มีระเบียบ  
ขอ้บงัคบัพิเศษท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงของสินคา้หรือบริการ  ภาวะตกต ่าของเศรษฐกิจหรือการบริหาร
ภายในเกิดปัญหาความขดัแยง้  เป็นตน้ 

10.  ภาคผนวก  
ในภาคผนวก ใหแ้นบเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวอา้งในเน้ือหาหลกัของแผนธุรกิจ เอกสารเหล่าน้ีอาจมี

ความยาวซ่ึงไม่เหมาะสมจะลงรายละเอียดในเน้ือหาหลกั  ภาคผนวกอาจประกอบดว้ย 
 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัองคก์ร เช่น  แผน่พบั  โบรชวัร์ขององคก์ร  ใบอนุญาต  ใบรับรองต่าง ๆ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และบริการ เช่น แผน่พบัโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้ หรือบริการ  เอกสาร

ในเชิงเทคนิคของตวัสินคา้ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต หรือคุณภาพของสินคา้  เช่น คู่มือมาตรฐานคุณภาพ ใบรับรองคุณภาพ

ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตลาด และการขาย  เช่น ขอ้ความลงโฆษณา หนงัสืออา้งอิง  ตาราง  กราฟ

แสดงสถิติเก่ียวกบัการตลาด ผลการวจิยัตลาด แผนการตลาด เป็นตน้ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหาร เช่น ประวติัผูบ้ริหาร ผงัองคก์ร เป็นตน้ 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน เช่น พยากรณ์ สมมุติฐาน และความเป็นไปไดท้างการเงิน การวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน งบการเงินต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น สัญญา ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รายงานของผูต้รวจสอบบญัชี  จดหมาย
อา้งอิง เป็นตน้ 

 
สรุป 

ในการด าเนินธุรกิจไม่วา่จะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  ถา้มีการเร่ิมตน้ท่ีดีแลว้ก็เท่ากบัวา่ความส าเร็จ
อยู่แค่เอ้ือม  การท าแผนธุรกิจจึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่งและเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีช้ีให้เห็นถึงเป้าหมาย  ความพร้อมในการ
เร่ิมตน้ธุรกิจ  ความมัน่ใจและทิศทางการด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 แผนธุรกิจเปรียบเสมือนเคร่ืองมือส าคญัในการเร่ิมตน้ธุรกิจ  ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยความ
ราบร่ืนและมองเห็นช่องทางท่ีจะขยายกิจการต่อไปในอนาคต  การเขียนแผนธุรกิจจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจเพื่อให้แผนธุรกิจมีรายละเอียดท่ีครบถว้น  ชดัเจนและปฏิบติัได้
อยา่งมีทิศทาง 
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ค าช้ีแจง   ใหน้กัศึกษาพิจารณาตนเองวา่มีความสนใจเก่ียวกบัธุรกิจบริการประเภท ใดบา้ง   
      หลงัจากนั้นใหต้ดัสินใจเลือกมา  1  ธุรกิจ  ส าหรับการฝึกปฏิบติัการเขียนแผนธุรกิจ   

     ตามรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ    
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บทที่ 2 
การผลติ 

 
 
 
 
 
 

 ความหมายและความส าคญัของการผลิต 

 กระบวนการผลิต และประเภทของกระบวนการผลติ 

 การวางแผนและการบริหารการผลติ/ด าเนินงาน 

 การลดต้นทุนการผลิต 

 การบริหารจัดการคุณภาพของสินค้า/บริการ 

 การบริหารความเส่ียงด้านการผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
 



 2-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความหมายและความส าคญัของการผลิต 
 
 
 
 
   

ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายและความส าคญัของการผลิต 
 

 
 
 

 

 ความหมายของการผลิต (Production) 
 ความส าคญัของการผลิต 

 
 
 
 

การผลิต (Production)  หมายถึง  กระบวนการแปลงสภาพปัจจยัการผลิต  จากสภาพเดิมให้มีสภาพ
ใหม่เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณลกัษณะเฉพาะ ทนัเวลาตามท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยการประหยดัตน้ทุน 
 

ความส าคัญของการผลติ 
 แนวคิดการผลิตในปัจจุบนัอาศยัลูกคา้เป็นศูนยก์ลางมากยิ่งข้ึน การจดัการผลิตและการด าเนินการถือ
เป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่  การผลิตมีผลต่อทุกคน ไม่วา่จะ
เป็นผูบ้ริโภค ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ  ซ่ึงแยกความส าคญัไดด้งัน้ี 

1) ท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในวตัถุดิบ  หรือช้ินส่วนท่ีน ามาแปรรูปเป็นตวัผลิตภณัฑ ์
2) ท าใหผู้บ้ริโภคมีสินคา้และบริการใหม่ๆ ใช ้
3) ท าใหเ้กิดการจา้งงาน  และยกระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค 
4) เกิดการคน้ควา้  พฒันารูปแบบการผลิตใหม่ ๆ  
5) การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัสามารถผลิตสินคา้ไดค้ราวละจ านวนมาก มีผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรม  
6) การผลิตประเภทต่าง ๆ ในประเทศใหท้นัสมยัและมีมาตรฐานยิง่ข้ึน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

ความหมายและความส าคญัของการผลิต 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  กระบวนการผลติ และประเภทของกระบวนการผลติ 
 
 
 
 
 

ผูเ้รียนสามารถอธิบายและเขียนผงักระบวนการผลิตได้ 
 

 
 
 

 
 องคป์ระกอบพื้นฐานของการผลิต 
 ระบบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต 

  
 
 
 
แนวคิดทางการจดัการผลิตในปัจจุบนั ในกระบวนการผลิตตอ้งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

จ  าเป็นตอ้งใช้ในการด าเนินเพื่อก่อให้เกิดผลงาน และผลงานนั้นตอ้งสร้างคุณภาพตามความคาดหวงั หรือ เกิน
กวา่ความควาดหวงัของลูกคา้ 

กระบวนการผลิตถือเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการสร้างทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน เช่น เส้ือผา้ อาหาร 
เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ หรือ สร้างผลิตภณัฑ์ในรูปของบริการ เช่น กิจกรรมบนัเทิง ร้านซกัรีด  โรงแรม ธุรกิจสาย
การบิน เป็นตน้  ดงันั้น ในกระบวนการผลิตนอกจากจะมีความแตกต่างกนัระหว่างการผลิตสินคา้และการ
บริการแลว้ยงัมีความแตกต่างกนัทางดา้นกระบวนการต่าง ๆ แตกต่างกนัอีกดว้ย  อยา่งไรก็ตามแมก้ระบวนการ
ผลิตจะมีความแตกต่างกนัระหวา่งประเภทของอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ส่วนท่ีเหมือนกนั  ไดแ้ก่  ระบบต่าง ๆ ใน
กระบวนการผลิตท่ีมีองคป์ระกอบพื้นฐาน 5 ส่วนดว้ยกนั คือ  

1) ปัจจยัน าเขา้ 
2) กระบวนการแปรสภาพ 
3) ผลผลิต 
4) ระบบควบคุมคุณภาพ 
5) ขอ้มูลยอ้นกลบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

กระบวนการผลติ: การแปลงสภาพจากวตัถุดิบไปสู่ตัวผลติภัณฑ์ 
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ระบบต่าง ๆ ในกระบวนการผลติ 
 
 

ปัจจยัน าเขา้       กระบวนการแปรสภาพ   ผลผลิต 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   ขอ้มูลยอ้นกลบั      ขอ้มูลยอ้นกลบั    
 

ระบบควบคุม 
 
 
ประเภท กระบวนการผลติ 
 
 เราสามารถจ าแนกวธีิการและเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตออกเป็น 6 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1.     กระบวนการแบบสายประกอบการ  (Assembly  Process)  เป็นกระบวนการท่ีน าส่วนของวสัดุ 
ต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นสินค้า โดยทัว่ไปจะเป็นการผลิตทีละจ านวนมากโดยกิจการอาจจะผลิตสินค้า
มาตรฐานเพียงชนิดเดียว หรือไม่ก่ีชนิด และแต่ละชนิดช่วงระยะเวลาในการผลิตจะยาวอยา่งนอ้ยช่วงระยะเวลา
หน่ึง ตวัอยา่งเช่น สายประกอบการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป รองเทา้กีฬา และ อ่ืน ๆ ท่ีท าการผลิตในปริมาณมาก ๆ 
ดงันั้นเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตจึงมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละงานการผลิต 

2.  กระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง (Continuous Process)  เป็นกระบวนการผลิตท่ีด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ  ตามธรรมชาติของสินคา้ ซ่ึงอาจเป็นหลายวนั  เดือน หรือหลายปีจนส้ินสุดการ
ผลิตโดยไม่มีการหยุดชะงกั  เช่น โรงงานผลิตเบียร์หรือไวน์คือ ตวัอย่างของธุรกิจขนาดย่อมท่ีใชก้ระบวนการ
ผลิตอยา่งต่อเน่ือง 

3.  กระบวนการผลิตแบบตามสั่ง (Intermittent Process) ด าเนินการผลิตในแต่ละขั้นตอนเป็นวงจร         
สั้ น ๆ ตามชนิดของสินคา้ท่ีเปล่ียนไป  กิจการของธุรกิจขนาดย่อมเป็นจ านวนมากท่ีใช้กระบวนการผลิตใน
ลกัษณะน้ีหรือท่ีเรียกวา่การผลิตตามช้ินงาน  ซ่ึงเป็นลกัษณะการผลิตสินคา้ในช่วงสั้น ๆ เพียงหน่ึงหรือสองสาม

วตัถุดิบ 

ทกัษะบุคลากร 
เงิน 

พลงังาน 

ข้อมูล 

กระบวนการผลติ / 
การให้บริการ 

สินค้า /  บริการ 
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ชนิดในจ านวนไม่มากนกัในแต่ละรายการของสินคา้ ก่อนท่ีจะเปล่ียนไปท าการผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป  
การผลิตเป็นช้ินงานใช้เคร่ืองจกัรในจุดมุ่งหมายทัว่ไปและเป็นเคร่ืองจกัรง่าย ๆ ซ่ึงใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน 
เช่น การพิมพห์นงัสือ  การท าเคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

4.  กระบวนการผลิตแบบจ าแนกรายการสินคา้จากวตัถุดิบ  (Analytical Process)  เป็นการแยกวตัถุดิบ
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีรับซ้ือซากรถยนต์แลว้ร้ือส่วนต่าง ๆ ออกและแยกเป็นรายการ
ช้ินส่วนต่าง  ๆ  เพื่อน าไปจ าหน่าย  หรือ ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยา่งในกระบวนการกลัน่น ้ ามนัปิโตรเล่ียม 
เป็นตน้ 

5.  กระบวนการสังเคราะห์  (Synthetic Process)  ซ่ึงตรงขา้มกบัการแยกรายการสินคา้จากวตัถุดิบ
กระบวนการสังเคราะห์เป็นการน าวตัถุดิบต่าง ๆ มารวมกนัเพื่อสร้างสินคา้ส าเร็จรูปหรือเปล่ียนให้เป็นสินคา้ท่ี
แตกต่างไปจากเดิม  เช่น ในโรงงานท ายางแท่งใชก้ระบวนการเปล่ียนน ้ายางโดยอาศยัสารเคมีและร้อนก่อนท่ีจะ
เป็นสินคา้หรือแมแ้ต่ร้านอาหารยงัเป็นการผสมผสานระหวา่งอาหาร การตกแต่ง และเสียงดนตรี เป็นตน้ 

6.  กระบวนการสกดัวตัถุดิบให้เป็นสินคา้(Extractive Process) เป็นการน าเอาสินคา้แยกออกจาก
วตัถุดิบ เช่น กิจการเหมืองแร่โดยทัว่ไป เป็นตน้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การวางแผนและการบริหารการผลติ/ ด าเนินการ 
 
 
 
 
 

1) ผูเ้รียนสามารถอธิบายการวางแผนการผลิต/ด าเนินการได ้
2) ผูเ้รียนสามารถอธิบายการบริหารการผลิต/ด าเนินการได้ 

 
 
 
 

 
องคป์ระกอบของการวางแผนและการบริหารการผลิต / ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
การวางแผนการผลติ /ด าเนินการ 
 ในการด าเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผนการตลาด หรือ ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้  กิจการจะตอ้งวาง
แผนการผลิตและก าหนดระยะเวลาการท างานเพื่อให้การผลิตมีความสัมพนัธ์กบัการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ 
และใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และบุคลากร ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

กระบวนการผลติ: การแปลงสภาพจากวตัถุดิบไปสู่ตัวผลติภัณฑ์ 
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วตัถุดิบ  /  ลูกค้า  
  สินค้า  /  บริการ 

  
    การวางแผนการผลติ /  ด าเนินงาน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารการผลติ /  การด าเนินงาน  ต้องค านึงถึง  
 1.  ปริมาณท่ีพอเพียง 
 2.   คุณภาพท่ีดี   
 3.  ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย  ความรวดเร็ว 

4.  ตน้ทุนท่ีเหมาะสม 
 
หลกัการบริหารการผลติทีส่ าคัญ ได้แก่  
 1.  การบริหารคุณภาพ 
 2.  การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 3.  การออกแบบกระบวนการผลิตและก าลงัการผลิต 
 4.  การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
 5.  การออกแบบผงัโรงงาน /  ท่ีท างาน 
 6.  ทรัพยากรมนุษยแ์ละการออกแบบงาน 
 7.  การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
 8.  การบริหารสินคา้คงคลงั 
 9.  การวางแผนและก าหนดเวลาการผลิต 

10.  การบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม 
11.  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

Input 

บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ กระบวนการ 

การวางแผนและควบคุม 

กระบวนการผลติ 

Output 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การลดต้นทุนการผลิต 
 
 
 
 
   

ผูเ้รียนสามารถบอกวธีิการลดตน้ทุนการผลิตได้ 
 

 
 
 

 
1) ประเภทของตน้ทุน 
2) ความสูญเสียเน่ืองมาจากการผลิตมากเกินไป 
3) ความสูญเสียเน่ืองมาจากการเก็บวสัดุคงคลงัท่ีไม่จ  าเป็น 
4) ความสูญเสียเน่ืองมาจากการขนส่งท่ีไม่จ  าเป็น 
5) ความสูญเสียเน่ืองมาจากกระบวนการผลิตเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็น 
6) ความสูญเสียเน่ืองมาจากกระบวนการผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพ 
7) ความสูญเสียเน่ืองมาจากการรอคอย 
8) ความสูญเสียเน่ืองมาจากการผลิตของเสีย / แกไ้ขงานเสีย 

 
 

 
 
 
 ในท่ีน้ีพิจารณาเฉพาะตน้ทุนในการด าเนินกิจการไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเราจ่ายไปในการผลิตสินคา้ 
หรือบริการ ตน้ทุนน้ีเกิดข้ึนไดใ้นทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต  (ไม่พิจารณาค่าใชจ่้ายตน้ทุนการซ้ือท่ีดิน  เคร่ืองจกัร  
สร้างอาคารส านกังาน /โรงงาน) 
 
 
 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

การลดต้นทุนการผลติ 
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ประเภทของต้นทุน 
1.   ตน้ทุนวตัถุดิบ 
2.   ตน้ทุนการท างานของเคร่ืองจกัร 
3.    ตน้ทุนแรงงาน 
 
ต้นทุนวัตถุดิบ  คือ  ค่าวตัถุดิบท่ีซ้ือหามาเพื่อจะน าไปใชผ้ลิตเป็นสินคา้หรือ บริการ  ตลอดจนค่าวสัดุ

ต่าง ๆ ค่าเคร่ืองมือ ค่าอุปกรณ์ท่ีใช ้
 

ต้นทุนการท างานของเคร่ืองจักร  คือ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเดิ นเคร่ืองจกัรไม่วา่จะท าการผลิตอยู่
หรือเปิดไวเ้ฉย ๆ  ค่าเช้ือเพลิง  ค่าซ่อมบ ารุง  อุปกรณ์ท่ีตอ้งเปล่ียนตามระยะเวลา 
 

ต้นทุนแรงงาน  คือ  ค่าใชจ่้ายในการจา้งงานบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีต่าง ๆ เช่น ควบคุมเคร่ืองจกัร วิศวกร  
ผูบ้ริหาร โบนสั  และสวสัดิการต่าง ๆ  
 

ความส าคัญของต้นทุน 
 
 
                        ก าไร                =      
 
 
 

แนวทางในการเพิม่ก าไร 

 เพิ่มราคาขาย (ไม่เหมาะสมในสภาวะการแข่งขนัสูงเศรษฐกิจตกต ่า) 
 ลดตน้ทุน (แนวทางท่ีควรปฏิบติั) 

 
แนวทางการลดต้นทุน 

1. ต้นทุนวตัถุดิบ 
1) วิเคราะห์ค้นควา้หาวสัดุท่ีมีราคาถูก หาง่าย คุณสมบติัดี ใช้แทนวตัถุดิบในปัจจุบนั  เพื่อ

น าไปใชล้ดความสูญเสียในกระบวนการผลิตได ้
2) ขจดัความสูญเสียวตัถุดิบโดยเปล่ียนวธีิการผลิตจดัระบบในการเก็บ 

 
 
 

 

ยอดขาย 
 

 ตน้ทุน 
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2. ต้นทุนการท างานของเคร่ืองจักร 
1) ท าความสะอาดบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งถูกตอ้ง 
2) พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านอยา่งถูกตอ้ง 
3) ไม่เดินเคร่ืองจกัรโดยไม่ท าการผลิต 

 
3. ต้นทุนค่าจ้างของพนักงาน 

1) ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตั้งแต่แรก  โดยการฝึกอบรม เพิ่มทกัษะการท างาน 
2) ปรับปรุงวธีิการท างานเพื่อใหง่้ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3) ฝึกใหพ้นกังานมีทกัษะหลายๆ ดา้นเพื่อทดแทนแรงงานท่ีขาดหรือกรณีท าไม่ทนั 

 
ความสูญเสีย 7 ประการทีค่วรตระหนัก 

 
“ความสูญเสียคือ ทุกส่ิงทุกอย่างทีน่อกเหนือจากปริมาณทีต่ ่าสุดของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ วตัถุดิบ  เนือ้ที่ท างาน 
และเวลาปฏิบัติงานทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ยวดในการเพิม่มูลค่าให้กบัผลติภัณฑ์”  

– โยชิฮิโร  โตโยดะ -   อดีตประธานบริษัทโตโยต้า 
 

1. ความสูญเสียเน่ืองมาจากการผลติมากเกนิไป  (Overproduction)  
 

ปัญหา การปรับปรุง 
ขาดการวางแผนการผลิต  บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรใหมี้สภาพพร้อมอยูต่ลอดเวลา 

 จดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้พร้อม แยกขั้นตอนท่ี
ท าได้ขณะท่ีเคร่ืองจกัรยงัท างานอยู่ออกจากขั้นตอนท่ี
ตอ้งท าเม่ือเคร่ืองจกัรหยดุเท่านั้น 

 จดัล าดบัการท างานในการตั้งเคร่ืองจกัรใหเ้หมาะสม 
 ปรับปรุงขั้นตอนท่ีเป็นคอขวด 
 ผลิตในปริมาณและเวลาท่ีตอ้งการเท่านั้น 
 ฝึกพนกังานใหมี้ทกัษะหลายอยา่ง 
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    2.  ความสูญเสียเน่ืองมาจากการเกบ็วสัดุคงคลงัทีไ่ม่จ าเป็น (Inventory) 
 

ปัญหา การปรับปรุง 

 วตัถุดิบลน้สตอ๊ก 
 วสัดุเส่ือมสภาพ 
 วสัดุจดัเก็บไม่เป็นระเบียบ 
 มีแหล่งวตัถุดิบนอ้ยราย 
 ตอ้งการแรงงานและจดัการมาก 

 ก าหนดระดบัในการจดัเก็บ  มีจุดสั่งซ้ือท่ีชดัเจน 
 ควบคุมปริมาณวสัดุโดยใช้เทคนิคการควบคุมท่ีมองเห็น

เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ   และสังเกตไดง่้าย 
 ใช้ระบบเข้าก่อน – ออกก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้วสัดุ

ตกคา้งเป็นเวลานาน 
 วิเคราะห์หาวสัดุทดแทนท่ีสามารถสั่งซ้ือได้ง่ายมาใช้

ทดแทนเพื่อลดปริมาณวสัดุท่ีตอ้งจดัเก็บ 
 

3.  ความสูญเสียเน่ืองมาจากการขนส่งทีไ่ม่จ าเป็น (Transportation) 
 

ปัญหา การปรับปรุง 

 การจดัล าดบังานไม่ต่อเน่ือง  วา งผัง เ ค ร่ื อ งจัก ร ใหม่  จัดล า ดับ เ ค ร่ื อ งจัก รตาม
กระบวนการผลิตให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อลด
ระยะทางขนส่งในแต่ละขั้นตอน 

 ลดการขนส่งซ ้ าซอ้น 
 ใชอุ้ปกรณ์ขนถ่ายท่ีเหมาะสม 
 ลดปริมาณช้ินงานในการส่งแต่ละคร้ัง เพื่อให้สามารถส่ง

งานไปยงัขั้นตอนต่อไปไดเ้ร็วข้ึนไม่ตอ้งเสียเวลารอนาน 
 
4.   ความสูญเสียเน่ืองมาจากกระบวนการผลติเคลือ่นไหวทีไ่ม่จ าเป็น (Motion) 
 

ปัญหา การปรับปรุง 

 ท่าทางการท างานไม่เหมาะสม 
ตอ้งเอ้ือมหยบิของท่ีอยูไ่กล กม้ตวั
ยกของหนกับนพื้น 

 การจดัวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การท างานไม่สอดคลอ้งกนั 

 พนกังานใชเ้คร่ืองจกัรไม่ถนดั
เน่ืองจากเคร่ืองจกัรมีขนาดไม่
เหมาะสมต่อการท างาน 

 ศึกษาการเคล่ือนไหวเพื่อปรับปรุงวิธีการท างานให้เกิด
การเค ล่ือนไหวน้อย ท่ี สุดและเหมาะสมท่ี สุดตาม
หลกัการยศาสตร์เท่าท่ีจะท าได ้

 จดัสภาพการท างานใหเ้หมาะสม 
 ปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างานให้เหมาะสม

กบัสภาพร่างกายของผูป้ฏิบติังาน 
 ออกก าลงักาย 
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5.  ความสูญเสียเน่ืองมาจากกระบวนการผลติทีข่าดประสิทธิภาพ  (Non-effective Process) 

ปัญหา การปรับปรุง 

 เสียเวลาในการท างานส าหรับ
กระบวนการนั้น ๆ 

 ใชเ้คร่ืองจกัรและแรงงานโดยไม่
ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภณัฑ ์

 วเิคราะห์กระบวนการผลิต 
 ใชห้ลกั  5W  1H  เพื่อวิเคราะห์ความจ าเป็นของแต่ละ

กระบวนการ 
 หากระบวนการทดแทนท่ีก่อใหเ้กิดผลลพัธ์อยา่งเดียวกนั 

 
หลกั  5W  1H 

WHAT  ผลิตอะไร ถามเพื่อหาจุดประสงคข์องการท างาน 
WHEN  ผลิตเม่ือไหร่   ถามเพื่อหาล าดบัขั้นของการท างานท่ีเหมาะสม  
WHERE ผลิตท่ีไหน   ถามเพื่อหาสถานท่ีท างานท่ีเหมาะสม  
WHO  ใครเป็นผูผ้ลิต   ถามหาบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับท างาน  
WHY  ผลิตท าไม ถามเพื่อหาเหตุผลในการท างาน 
HOW  ผลิตอยา่งไร   ถามเพื่อหาวธีิการผลิตท่ีเหมาะสม   

 
6.    ความสูญเสียเน่ืองมาจากการรอคอย (Delay/Idle Time) 

ปัญหา การปรับปรุง 

 ตน้ทุนท่ีสูญเปล่าของแรงงาน 
เคร่ืองจกัร  ค่าโสหุย้ท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม 

 เคร่ืองจกัรเสียบ่อย 
 เกิดปัญหาเร่ืองขวญัและก าลงัใจ 

 จดัวางแผนการผลิต วตัถุดิบ และล าดบัการผลิตใหดี้ 
 บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้อยูใ่นสภาพพร้อมตลอดเวลา 
 จดัสรรงานใหมี้ความสมดุลย ์
 ใชอุ้ปกรณ์เพื่อช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการปรับเปล่ียน

กระบวนการผลิต 
 

 7.   ความสูญเสียเน่ืองมาจากการผลติของเสีย / แก้ไขงานเสีย  (Defects/Rework) 

ปัญหา การปรับปรุง 

 ตน้ทุนวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร แรงงาน 
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 ส้ินเปลืองสถานท่ีจดัเก็บและ
ก าจดัของเสีย 

 ตอ้งเสียเวลามากเพื่อแกไ้ขงาน 
 การท างานมีความผดิพลาดบ่อย 

 มีมาตรฐานของงานและมาตรฐานของวตัถุดิบท่ีถูกตอ้ง 
 พนักงานต้องปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามมาตรฐาน             

ตั้งแต่แรก 
 ฝึกใหพ้นกังานมีจิตส านึกทางดา้นคุณภาพ 
 ปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกนัการท างานท่ีผดิพลาด  
 ใหมี้การตอบสนองขอ้มูลคุณภาพโดยเร็วในทุกขั้นตอน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การบริหารจัดการคุณภาพสินค้า/บริการ 
 
 
 
 
 
   

ผูเ้รียนสามารถอธิบายวธีิการบริหารจดัการคุณภาพสินคา้/บริการได ้
 

 
 
 

 
1) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ 
2) การจดัการคุณภาพในธุรกิจบริการ 

 
 

 
 

การท่ีคุณภาพผลิตภณัฑ์คือกุญแจแห่งความส าเร็จและความอยูร่อดของกิจการภายในภาพแวดลอ้มเชิง
แข่งขนัอยา่งเช่นทุกวนัน้ี  ดงันั้น ในโลกของการแข่งขนัผูบ้ริโภคต่างคาดหวงัในคุณภาพในขณะท่ีองคก์ารธุรกิจ
ต่างเน้นท่ีจะสร้างคุณภาพโดยอาศยักระบวนการผลิต  ดว้ยเหตุน้ีความอยูร่อดของธุรกิจขนาดยอ่มในระยะยาว
จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจดัการกระบวนการผลิตและการด าเนินการของกิจการเพื่อสร้างความพอใจใน
ดา้นคุณภาพใหก้บัผูบ้ริโภคในเวลาท่ีเหมาะสมและดว้ยตน้ทุนท่ีมีประสิทธิผล 

สร้างความพอใจให้กับลูกค้า  ความพอใจของลูกคา้ เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หรือใชบ้ริการ ดงันั้นผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งผลิตสินคา้หรือให้บริการตรงตามความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้
สินคา้หรือบริการของตนไดรั้บการยอมรับและเลือกซ้ือ 

ช่วยในการลดต้นทุน  หากผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการ สามารถผลิตสินคา้หรือให้บริการท่ีมีคุณภาพโดยไม่
มีจุดบกพร่องหรือขอ้ต าหนิใด ๆ  การผลิตหรือใหบ้ริการนั้น ๆ  ก็จะสามารถช่วยลดตน้ทุนท่ีไม่จ  าเป็นไดอ้ยา่งท่ี
เราคาดไม่ถึง 

ส าหรับผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการแลว้  การพบสินคา้ท่ีมีขอ้บกพร่องหรือจุดต าหนิเพียง 1 หรือ 2 ช้ิน ผูผ้ลิต
อาจจะรู้สึกว่ามีปริมาณไม่มาก  โดยถา้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอาจเป็นเพียงไม่ก่ีเปอร์เซ็นต์ แต่ในมุมมองของ

สังเขปเนือ้หา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

การบริหารจดัการคุณภาพสินค้า / บริการ 
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ลูกคา้แลว้ หากลูกคา้ไดรั้บสินคา้หรือ บริการท่ีมีขอ้บกพร่อง หรือ จุดต าหนิเพียง  1 ช้ิน หรือ 1 คร้ัง เท่านั้น    
นัน่ก็คือความผดิพลาด 100% ท่ีลูกคา้ไดรั้บจากผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการ 
แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการคุณภาพ 

ในการจดัการคุณภาพในทุกวนัน้ีค าว่าคุณภาพถือว่า “รูปร่างและลกัษณะทุกประการของสินคา้และ
บริการท่ีสามารถสร้างความพอใจหรือมีนยัต่อความจ าเป็นของผูบ้ริโภค ณ ราคาท่ียอมรับ” หรือ กล่าวง่าย ๆ วา่ 
“คุณภาพของผลิตภณัฑ์คือ ความพอใจของลูกคา้”  อย่างไรก็ตามค าว่าคุณภาพนั้นไดมี้รูปการณ์ท่ีแตกต่างกนั
ออกไปเป็นจ านวนมาก  ตวัอย่างเช่น ลูกคา้ของร้านอาหาร การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพจะอยู่ท่ีรสชาติของอาหาร 
การตกแต่งร้านท่ีดึงดูดใจ การตอ้นรับอย่างเป็นกนัเองและความรวดเร็วในบริการ ความสะอาด ประเภทของ
ดนตรี และองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก  ดงันั้นในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ
ผูป้ระกอบการในธุรกิจขนาดยอ่มจะตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบันยัแห่งคุณภาพ  ในการ
แข่งขนัระหว่างประเทศ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เน้นไปท่ีการสร้างความแตกต่างในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ี
เหนือกวา่คู่แข่ง เช่น ในอุตสาหกรรมรถยนตข์องสหรัฐอเมริกาต่างมุ่งมัน่กบัคุณภาพ ทั้งน้ีเพื่อแข่งขนักบัผูผ้ลิต
ต่างประเทศโดยเฉพาะญ่ีปุ่น อยา่งไรก็ตามคุณภาพผลิตภณัฑ์ไม่ไดมี้แต่เฉพาะในธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ใน
กระบวนการผลิตของธุรกิจขนาดยอ่มสมควรท่ีจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพอยา่งระมดัระวงัเช่นกนั ในธุรกิจขนาด
ย่อมเป็นจ านวนมากต่างให้ความส าคญัต่อความส าเร็จในคุณภาพผลิตภณัฑ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งน้ีเพราะ
ธุรกิจขนาดยอ่มจะตอ้งมุ่งเนน้ความตั้งใจอยา่งจริงจงัเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในดา้นคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 
การจัดการคุณภาพในธุรกจิบริการ 
 การจดัการคุณภาพโดยทัว่ไปมกัจะพิจารณาถึงกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน อยา่งไรก็ตามใน
ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ร้านซักรีดเส้ือผา้  ส านกังานตรวจสอบบญัชีและอยู่ซ่อมรถยนต์ต่างมีความจ าเป็น
จะตอ้งปรับปรุงคุณภาพของบริการ  นอกจากนั้นกิจการจ านวนมากไดเ้ช่ือมโยงผลิตภณัฑ์ทั้งในรูปสินคา้และ
บริการเขา้ดว้ยกนั 
 ในการใหบ้ริการกบัลูกคา้นั้นประสิทธิผลของการใหบ้ริการข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 ประการท่ี
มีอิทธิพลท่ีจะใหลู้กคา้ยอมรับคุณภาพของบริการ อนัไดแ้ก่ 

 การอยูก่บัจุดหมาย  (Care and Connect)   ปรับตวัเองให้เขา้กบัสถานการณ์ของลูกคา้ทั้งกรอบของ
ความคิดและความจ าเป็น ตลอดจนความเตม็ใจท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือ 

 การกระท าโดยทนัทีทนัใด (spontaneity)  ผูใ้ห้บริการจะตอ้งคิดและตอบสนองอย่างรวดเร็วซ่ึง
กิจการจะตอ้งพฒันาจิตใจการใหบ้ริการแก่บุคลากร 

 การแก้ไขปัญหา (problem solving)    อบรมและสนับสนุนให้บุคลากรท่ีให้บริการเป็นนัก
แกปั้ญหาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาในเชิงบวกจะบ่งบอกถึงความสามารถขององคก์าร 

 การติดตามผล  (Follow-up)  ติดตามผลจากลูกคา้อยา่งเอาใจใส่และดว้ยความซ่ือตรง ประณีต และ
อยา่งเช่ียวชาญ 
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 การกอบกู ้(Recovery)   จากประสบการณ์ในด้านปัญหาของลูกคา้มกัจะเกิดข้ึนจากการท่ีกิจการ
ประเมินปัญหาและขาดความสนใจในการแกไ้ขอยา่งจริงจงั ดงันั้นกิจการควรจะมีความเต็มใจท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นคุณภาพบริการให้อยูใ่นระดบัสูง 

ธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ จ านวนมาก การควบคุมคุณภาพถือเป็นความรับผิดชอบทางการจดัการท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดเพราะทุกอย่างท่ีกิจการให้บริการออกไปต่างถือเป็นการสร้างการยอมรับในดา้นคุณภาพ
ของบริการท่ีใหก้บัลูกคา้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การบริหารความเส่ียงด้านการผลติ 
 
 
 
 
 
   

ผูเ้รียนสามารถอธิบายวธีิการบริหารความเส่ียงดา้นการผลิตได้ 
 

 
 
 

 
1) ความหมายของความเส่ียง 
2) ความเส่ียงดา้นการผลิต 
3) การจดัการความเส่ียง 

 
 

 
 
 
 

ความเส่ียง  (Risk)   คือ  เง่ือนไขหน่ึง ๆ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดส่ิงท่ีหักเหในทางตรงกนัขา้ม              
จนมีผลท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นตามท่ีคาดหวงัไว ้ 

ความเส่ียงด้านการผลติ  (Production Risk) 
 การด าเนินงานของบริษทัอุตสาหกรรมการผลิต  กิจกรรมของฝ่ายผลิตเป็นพื้นท่ีท่ีนบัวา่มีความส าคญั
มากท่ีสุดอีกพื้นท่ีหน่ึง เพราะเป็นท่ีมาของตน้ทุน Cost จ  านวนมาก  อีกทั้งเป็นพื้นท่ีมีโอกาสประหยดัตน้ทุนของ
ธุรกิจไดอี้กดว้ย 
 บริษทัท่ีประกอบการอุตสาหกรรม  จะเร่ิมงานท่ีวตัถุดิบ น ามาแปรสภาพเป็นงานระหวา่งท า และเป็น
สินคา้ส าเร็จรูปในท่ีสุด  กระบวนการด าเนินงานดังกล่าวจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการจดัองค์การ   การแบ่งแยก
หนา้ท่ีการงาน  เร่ืองแรงงาน  เร่ืองวตัถุดิบ  และอุปกรณ์การผลิต เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การควบคุม
ตน้ทุน การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพนกังาน ซ่ึงลว้นแต่มีความเส่ียงสูงทั้งส้ิน 

สังเขปเนือ้หา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

การบริหารความเส่ียงด้านการผลติ 
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ความเส่ียงจึงมีหลากหลาย เช่น  ความเส่ียงเหล่าน้ี 
 การวางแผน    (Planning) 
 การออกแบบ  (Design) 
 การจดัซ้ือ     (Purchasing) 
 การผลิต     (Manufacturing) 
 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
 บรรจุภณัฑ ์ (Packaging) 
 การเก็บรักษา  (Storage) 
 การจดัส่ง   (Delivery) 
 การใหบ้ริการ  (Service) 

 กิจกรรมต่าง ๆ  ดงักล่าว มีความเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนัโดยตลอด เป็นความเส่ียงท่ีต่อเน่ืองท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 ความเส่ียงท่ีต่อเน่ืองยงัอาจจ าแนกประเภทยอ่ย ๆ  ออกไปไดอี้กมากมาย เช่น 

 ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์(Safety) 
 สินคา้ท่ีมีต าหนิ (Defect) 
 ความสูญเปล่า (Waiting) 
 ความฟุ่มเฟือย (Redundancy) 

ความเส่ียงสุดทา้ยท่ีส่งผลตามมาก็คือ  การผลิตท่ีมีตน้ทุนสูงท่ีไม่อาจสู้คู่แข่งขนัได ้ หรือการผลิตท่ีไม่มี
มาตรฐานท่ีดีพอท่ีส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์ายไม่ออกหรือไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดไปในท่ีสุด 
การจัดการความเส่ียง 
 การจดัการความเส่ียงประกอบดว้ย ความพยายามในการป้องกนัสินทรัพย ์และผลก าไรของกิจการ ใน
การจดัการความเส่ียง กิจการควรปฏิเสธการกระท า หรือละทิ้งกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงในระดบัท่ีสูง เช่น 

 นโยบายผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑข์องกิจการท่ีจะออกสู่ตลาด อยา่งนอ้ยท่ีสินคา้ตอ้งมีหลกัฐานการ
ยอมรับผลิตภณัฑย์อมรับตามเป้าหมายและตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการทดสอบตลาดแลว้ 

 ไม่ท าการผลิตสินคา้มากเกินไป 
 ไม่เก็บวสัดุคงคลงัท่ีไม่จ  าเป็น 
 ดา้นวตัถุดิบ  ควรหาแหล่งผูข้ายวตัถุดิบจากหลาย ๆ แหล่ง 
 ดา้นการผลิต ตรวจเช็ค บ ารุง รักษาเคร่ืองจกัรตลอดเวลา 
 ตอ้งมีการควบคุมคุณภาพสินคา้ทุกขั้นตอน 
 ตอ้งมีระบบการเก็บรักษาท่ีดี 
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1. จงเติมขอ้ความในช่องวา่งและตอบค าถามใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์ 
1. 1   การผลิต   หมายถึง………………………………………………………………………………………… 
1.2   ตน้ทุน วตัถุดิบ หมายถึง …………………………………………………………………………………… 
1.3   ตน้ทุนการท างานของเคร่ืองจกัร หมายถึง………………………………………………………………….. 
1.4  ตน้ทุนแรงงาน  หมายถึง……………………………………………………………………..……………… 
1.5  ความเส่ียง หมายถึง……………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………...…………………………………………… 
2.   ท่านคิดวา่  การผลิตมีความส าคญัอยา่งไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………..………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………..……………………………
……………………………………..…………………………………………………………………..………… 
3.   ใหน้กัเรียนเขียนผงักระบวนการผลิต พร้อมอธิบาย 
…………………………………………………………………..………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………..……………………………
……………………………………..…………………………………………………………………..………… 
4.    คุณภาพ มีความส าคญัอยา่งไรจงอธิบาย 
…………………………………………………………………..………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………..……………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………… 
5.   ท่านมีวธีิการจดัการกบัความเส่ียงดา้นการผลิตอยา่งไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………..………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………..……………………………
……………………………………..…………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่1: แนวคดิ หลกัการ การปฏิบัต ิ
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ไม่ตั้งทอ้ง ตั้งทอ้ง 
 
  

 
 
 

จากตัวอย่างผงัการผลติสุกรพนัธ์  และ ผงัการบริการการจัดเลีย้ง  ให้นักศึกษาน ามาดัดแปลง เขียนผงัการผลติ
ธุรกจิทีนั่กศึกษาสนใจ มา  1 ธุรกจิ    ตัวอย่างผงัการเลีย้งสุกรพนัธ์ุ  มีดังนี้ 
 

   เร่ิมเลีย้ง 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

                          พ่อสุกร/ผสมเทียม 
 

         
          แยกอยูใ่นซองสุกร 
          (ใชเ้วลา 114   วนั) 
          วนัก่อนคลอดยา้ยเขา้ซอง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เล้ียงแม่สุกรในโรงเรือน 

(พกัสุกร) 
แม่สุกรใหม่ท่ีอาย ุ 8  เดือน 

แลว้พร้อมผสมพนัธ์ุ 

เตรียมความพร้อมแม่สุกร 
- ท าความสะอาด 

- เตรียมน ้าเช้ือ 

ผสมพนัธ์ุ 
แม่สุกร 

เตรียมคลอดลูกสุกร  7  วนั 
- คลอด  ตดัรก  ท าความสะอาด 

หยา่นม    ลูกสุกร 
28 วนั 

ลูกสุกร 
อนุบาล1 เดือน 

บริษทัผูจ้า้งเล้ียง 

แม่สุกร 
พกัทอ้ง   57   วนั 

กลบัสดั 21 วนั 

ใบงานกจิกรรมที ่ 2: ผงัการผลติ 
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ตัวอย่างที ่2  กรรมวธีิการบริการ  (Flow  Chart) 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าลงัการผลติ 
 กิจการสามารถรองรับลูกคา้ไดเ้ตม็ท่ี 55 โตะ๊ จ านวนเตม็ท่ี 450 คน (โตะ๊ 1 ชุด สามารถรองรับลูกคา้ได้
ประมาณ 8 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนะน าสถานท่ีจอดรถ หาโตะ๊ส าหรับลูกคา้ 

สัง่รายการอาหาร 

กุ๊กปรุงอาหารตามรายการ 

เสร์ิฟอาหารส าหรับลูกคา้ 

ลูกคา้ช าระเงิน 

ส่งลูกคา้ถึงท่ีจอดรถ 

ซ้ือวตัถุดิบ คลงัสินคา้ 
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กจิกรรมที ่ 3 
 

ใหน้กัศึกษาวางแผนการผลิตสินคา้ / บริการ ท่ีนกัศึกษาสนใจมา 1 ผลิตภณัฑ์โดยเขียนตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนดให ้

 
WHAT ผลิตอะไร เพื่อก าหนดแผนงาน  วธีิท า  กฎระเบียบ 

WHY ผลิตท าไม เพื่อก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

WHERE ผลิตท่ีไหน เพื่อมอบหมายใหห้น่วยงาน  แผนกท่ีรับผิดชอบ 

WHEN ผลิตเม่ือใด เพื่อพิจารณาระยะเวลาใหถู้กตอ้ง  เหมาะสม 

WHO ผลิตโดยใคร เพื่อก าหนดผูมี้ความสามารถท าหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

HOW ผลิตอยา่งไร เพื่อประสานงาน สั่งการ และควบคุมใหทุ้กขั้นตอนของการ
วางแผน ประสบผลส าเร็จดว้ยดี  มีคุณภาพ 

 
WHAT ?      ............................................................................................................................................. 
จะท าอะไร ? .............................................................................................................................................. 
              .................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
WHY ? ..................................................................................................................................................... 
จะท าท าไม ?............................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
WHENE ?................................................................................................................................................. 

ใบงานกจิกรรมที ่ 3:  การวางแผนการผลติ 
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จะท าเมื่อใด ?............................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
WHERE ?................................................................................................................................................. 
จะท าทีไ่หน ?............................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
WHO ? .................................................................................................................................................... 
ใครเป็นผู้กระท า ?..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
HOW ? ..................................................................................................................................................... 
จะท าอย่างไร ?........................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 
                                     ลงช่ือ...................................................... 
        (..................................................) 

  เจา้ของแผน 
       .........../............./........ 
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แผนการผลติ 
1.  สถานทีต่ั้งกจิการ  และผงัอาคาร  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์ 
     (ระบุสถานท่ีตั้งส านกังาน, โรงงาน  ส่วนแผนท่ี, ผงัอาคาร, ผงัเคร่ืองจกัรอุปกรณ์)  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

2.  รายการเคร่ืองจักร  อุปกรณ์ 
     (ระบุรุ่น, ปี และราคา เพื่อบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย)  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

3.  ข้อก าหนด  กฎระเบียบทีใ่ช้กบัการผลติ / บริการ ในกจิการนี้    
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
4.  การจัดการการผลติ 
 4.1 การบวนการผลติ  (FLOW DIAGRAM)    
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

4.2  วตัถุดิบและสาธารณูปโภค 
        (การจดัหาวตัถุดิบ, การใชส้าธารณูปโภคต่าง ๆ, เช้ือเพลิงหลกั และอ่ืนๆ)    
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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4.3  การวางแผนการผลติ/บริการ 
        (มีระบบวางแผนการผลิต/บริการ อยา่งไร เช่น วางแผนรวม หรือ มีฝ่ายวางแผนหรือ 
         ใชโ้ปรแกรมต่างๆ)    
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

4.4 การควบคุมการผลติ/บริการ 
       (มีวธีิการควบคุมการผลิต/บริการ อยา่งไร เพื่อท่ีจะใหไ้ดป้ริมาณ, คุณภาพ  สามารถส่งมอบไดท้นั

ก าหนดเวลาภายใตทุ้นท่ีเหมาะสม) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

4.5  การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ/บริการ 
        (จะน าเอาเทคโนโลยมีาปรับใช ้และพฒันาการผลิต/บริการ อยา่งไรและเม่ือไร)   
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

        4.6  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ 
 (มาตรการการควบคุมคุณภาพมีอะไรบา้ง)      
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
              4.8  ระบบการจัดเกบ็ / คลงัวสัดุ 
 (วตัถุดิบ  วสัดุ  ประกอบการผลิต บริการ เคร่ืองมือ อะไหล่ เก็บอยา่งไร และ มีการควบคุมจดัเก็บสินคา้
ระหวา่งท า  รวมถึงสินคา้ส าเร็จรูปอยา่งไร)      
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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       4.9  การใช้กจิกรรมเสริมการผลติ บริการ อืน่ ๆ 
(เช่น  5 ส  ระบบขอ้เสนอแนะ  QCC, PM, KAIZEN…)      
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

5.  โครงสร้างการบริหารด้านการผลติ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
6.    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ทางการผลติ / บริการ 
(ระบุค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี เช่น ค่าเคร่ืองจักร อุปกรณ์ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าวตัถุดิบการผลติ 
ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ   เพือ่ประมาณการผลติทีส่อดคล้องกบัยอดขาย) 
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  
7.   ตัวช้ีวดัในการผลติ / บริการ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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บทที่ 3 

การตลาด 
 
 
 
 

 
 การน าหลกัการตลาดมาประยุกต์ใช้ 

 การวางแผนและการจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาด 

 การสร้างตราสินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 การท าวจิัยตลาด 

 การบริหารความเส่ียงด้านการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การน าหลกัการตลาดมาประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองความหมายของการตลาดและส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) 

2) เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในดา้นการวางแผนและพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 
3) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจได ้
4) เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรมดา้นความรับผดิชอบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

1) ความหมายของการตลาด 
2) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 ผลิตภณัฑ ์(Product) 
 ราคา (Price) 
 การจดัจ าหน่าย (Place) 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
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ความหมายของการตลาด 
การตลาด เป็นกระบวนการของการวางแผน การน าแนวคิด การก าหนดราคา  การก าหนดการส่งเสริม

การตลาด และการก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายของความคิด สินค้า และบริการมาใช้ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียน ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยส่วนตวั หรือตอบสนองเป้าหมายของผูบ้ริโภค
ท่ีเป็นองคก์รได ้
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  ประกอบด้วย 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง ความคิด ลกัษณะทางกายภาพท่ีสัมผสัได ้และบริการ หรือลกัษณะ
รวมทั้ง 3 ประการ ซ่ึงสามารถน ามาแลกเปล่ียนกบัความพึงพอใจระหวา่งบุคคลหรือธุรกิจได ้ 

1.1 สินค้า (Goods)  ประกอบดว้ย 
สินค้าอุปโภค บริโภค(Consumer goods) 

 สินคา้สะดวกซ้ือ (Convenience goods) เป็นสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีความถ่ี
ในการซ้ือสูง ราคาต่อหน่วยต ่า  ผูบ้ริโภค ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการตดัสินใจ
ซ้ือมาก เช่น ผงซกัฟอก สบู่ 

 สินคา้เปรียบเทียบซ้ือ (Shopping goods)  เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งใช้ความ
พยายามในการตัดสินใจซ้ือพอสมควร  ผูบ้ริโภคจะแสวงหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือทั้ งในด้านตรายี่ห้อ แบบ ราคา และคุณภาพของสินค้า   เช่น  
เฟอร์นิเจอร์ โทรทศัน์  ตูเ้ยน็ 

 สินคา้เจาะจงซ้ือ (Specialty goods)  เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคยอมรับและตระหนัก       
ถึงความพิเศษหรือความแตกต่างจากสินคา้ยี่ห้ออ่ืนๆ อย่างชัดเจนจนเกิดความ
ตอ้งการในผลิตภณัฑ์เฉพาะยี่ห้อนั้น ๆ โดยมากจะเป็นสินคา้ท่ีมีตรายี่ห้อเป็นท่ี
รู้จกัและยอมรับเป็นอย่างสูงในกลุ่มผูบ้ริโภค  เช่น  รถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ นาฬิกา          
โรเล็กซ์ 

 สินคา้ไมแ่สวงซ้ือ (Unsought goods)  เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะการตดัสินใจแตกต่าง
จากสินคา้ทั้ง 3 ประเภทท่ีกล่าวมา  กล่าวคือสินคา้ไม่แสวงซ้ือคือสินคา้ใหม่ท่ี 
 
 

 ผูบ้ริโภคไม่เคยรู้จกัมาก่อน หรือเป็นสินคา้ท่ีมีอยูใ่นตลาดมานานแต่ผูบ้ริโภคไม่
เคยคิดวา่มีความจ าเป็นตอ้งใชสิ้นคา้นั้น  เช่น ประกนัชีวติ 

การน าหลกัการตลาดมาประยุกต์ใช้ 



 3-4 
 

สินค้าอุตสาหกรรม(Industrial goods) 

 เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ติดตั้ง (Installations)  คือ เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์หลกัใน
การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งติดตั้งอยา่งมัน่คง เคล่ือนยา้ยยาก เช่น เคร่ืองจกัรทอผา้ใน
โรงงานทอผา้ 

 วตัถุดิบ (Raw Materials)  คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีถูกใช้เป็นส่วนผสมหลกัในการผลิต
ผลิตภณัฑอ่ื์น เช่น  น ้าตาลและผลไม ้เป็นวตัถุดิบในการผลิตตน ้าผลไม ้เป็นตน้ 

 เคร่ืองมือประกอบ (Accessory Equipment) คือ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์  ปกติมีขนาดไม่ใหญ่ เ ช่น คอมพิวเตอร์                
เคร่ืองคิดเลข 

 ช้ินส่วนวสัดุประกอบ (Fabrication Materials and Parts)  คือ วตัถุดิบท่ีผา่นการ
แปรรูปใหอ้ยูใ่นรูปของช้ินส่วนหรือวสัดุส าเร็จรูป  เช่น  น๊อตและตะปู  เป็นวสัดุ
ประกอบในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

 วสัดุใชส้อย (Operating Supplies)  คือ วสัดุส้ินเปลืองท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในสถาน
ประกอบการเพื่อความสะดวกในการผลิตหรือปฏิบติังาน เช่น ปากกา กระดาษ 
หมึกพิมพ ์

 1.2  บริการ (Service)  เป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัต้องหรือสัมผสัได้ แต่สามารถ
ตอบสนองความต้องการให้ผูบ้ริโภคได้รับความพึงพอใจได้  เช่น  บริการด้านความงาม บริการด้านการ
ท่องเท่ียวและโรงแรม บริการดา้นการบนัเทิง หรือความสะดวกสบายอ่ืน ๆ 

องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ 
1) ผลิตภณัฑห์ลกั (Core Product)   
2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์(Tangible Product)             
3) ส่วนควบผลิตภณัฑ ์(Augmented Product) 
4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expected Product) 
5) ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์(Potential Product) 

2.  ราคา (Price)  หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีแสดงออกมาในรูปของ หน่วยเงิน หรือ
หน่วยการแลกเปล่ียนอ่ืน ๆ 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการก าหนดราคา 
1. ความตอ้งการของตลาด (Consumer Demand) 
2. การแข่งขนัในตลาด (Competition) 
3. ตน้ทุน (Cost) 
4. คุณภาพ (Quality) 
5. ปริมาณ (Quantity) 
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6.  ส่วนผสมหรือวตัถุดิบท่ีใช ้(Raw Material) 
7. ภาพพจน์หรือความมีช่ือเสียงของตรายีห่อ้ (Image) 
                              ฯลฯ 

3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ช่องทางการจ าหน่ายหรือสถานท่ีในการจ าหน่ายเป็นวิถีทางท่ีจะท า
ให้สินคา้และบริการเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้ไดรั้บความ
พึงพอใจสูงสุด 

ประเภทของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. ช่องทางการจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel of Distribution)  เป็นการจดัจ าหน่ายสินคา้

โดยตรงจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  
2. ช่องทางการจ าหน่ายทางออ้ม (Indirect Channel of Distribution) เป็นการจดัจ าหน่าย

สินคา้โดยผา่นคนกลาง ตวัแทน นายหนา้ ใหช่้วยกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง 
4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของการส่ือสารทางการตลาด (Marketing 

Communication)  ซ่ึงการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ยส่วนประสมดงัน้ี   
1. การโฆษณา (Advertising)  เป็นการส่ือสารท่ีไม่ใชบุ้คคลเพื่อส่ือความหมายทางการตลาด

ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผูเ้ก่ียวข้องได้รับรู้ถึงส่ิงท่ีกิจการต้องการจะส่ือโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้และบริการ 

2. การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)  เป็นการส่งเสริมการตลาดโดยมุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริม
และรักษาภาพลกัษณ์ของกิจการหรือผลิตภณัฑข์องกิจการ 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในระยะสั้นเพื่อ
กระตุน้ความสนใจลูกคา้ในการติดตามหรือซ้ือผลิตภณัฑ ์

4. การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling)  เป็นการส่ือสารทางตรงโดยอาศยับุคคลคือ
พนักงานขายส่ือข้อความแบบเผชิญหน้ากับลูกค้าคาดหวงั  เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ ์ 
กระตุน้ความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ 
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1. ใหผู้เ้รียนระบุตวัอยา่งสินคา้ดงัต่อไปน้ีอยา่งละ 5 รายการ 
1.1 สินคา้สะดวกซ้ือ (Convenience goods) 
1.2 สินคา้เปรียบเทียบซ้ือ (Shopping goods) 
1.3 สินคา้เจาะจงซ้ือ (Specialty goods)   
1.4 สินคา้ไม่แสวงซ้ือ (Unsought goods)   

2. จงบอกประเภทของธุรกิจบริการมา 10  อยา่ง 
3. ในกรณีท่ีลูกคา้อยูก่นัอยา่งกระจดักระจาย  ธุรกิจควรเลือกใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายแบบ

ใด  เพราะเหตุใด 
4. ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา website เขา้มามีบทบาทในฐานะเคร่ืองมือโฆษณารูปแบบใหม่          

ท่านคิดวา่แนวโนม้ของการโฆษณาทาง website ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร ส่ือโฆษณา
ประเภทน้ีจะมีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่1: แบบฝึกหัด 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมที่ 1  ให้ผูเ้รียนก าหนดผลิตภณัฑ์หรือธุรกิจท่ีพฒันาข้ึนใหม่ตามความชอบส่วนตวั  
และท าการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 4 P’s ในด้านต่างๆ เพื่อแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด          
พร้อมทั้งน าผลมาอภิปรายในชั้นเรียน 
 
 กิจกรรมที่ 2  ให้ผูเ้รียนศึกษานโยบายและกลยุทธ์การก าหนดราคาแบบต่าง ๆ ของกิจการใน
ตลาด  โดยแบ่งประเภทของผลิตภณัฑ์หรือกิจการโดยวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อความ
เหมาะสมของกลยทุธ์การก าหนดราคานั้น  จดัท ารายงานและน าผลอภิปรายในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่2: กจิกรรมการเรียนรู้ 

2 
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 ร้านอาหารสุก้ีกวางโจวของนายบ้ีเดอะสตาร์ เพิ่งเปิดกิจการเม่ือไม่นานมาน้ีนายบ้ีรู้สึกวิตก
กงัวลในการท าธุรกิจร้านขายอาหารของเขาซ่ึงไดรั้บความนิยมจากบุคคลท่ีชอบรับประทานอาหารนอก
บา้น  เขาตระหนกัวา่ความตอ้งการของเขาไม่ใช่งานท่ีง่ายเน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง  ซ่ึงไม่ได้
เกิดจากธุรกิจการจดัจ าหน่ายสุก้ีเท่านั้น  แต่ยงัเกิดจากธุรกิจจ าหน่ายอาหารประเภทอ่ืนทุกประเภท  
รุจน์ทราบดีว่าเขาใชจ่้ายเงินจ านวนมากในการท าให้ร้านสุก้ีกวางโจวแตกต่างจากร้านอ่ืน  และเขามกั
คิดเสมอว่าเขาอาศยัการโฆษณาปากต่อปากของลูกคา้ท่ีไดรั้บความพอใจแทนการโฆษณาโดยใช้ส่ือ
โฆษณาแบบต่างๆ  อย่างไรก็ตามรุจน์ตระหนกัดีว่าการโฆษณาแบบน้ียงัไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าพอใจทั้งหมด  
ถึงแมว้่าเขาจะรู้สึกภูมิใจในตวัเองเก่ียวกบัคุณภาพอาหารและการให้บริการ  ซ่ึงลูกคา้ของเขาแสดง
ความพอใจในสุก้ีกวางโจวเป็นอย่างมาก  ดงันั้นรุจน์จึงให้ความสนใจเก่ียวกบัการไดรั้บผลตอบแทน
กลบัมาให้ไดม้ากท่ีสุดจากเงินท่ีเขาก าลงัจะจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจของร้านสุก้ีกวางโจว  
นอกจากน้ีเขายงัสงสัยวา่จะน าเทคนิคการส่งเสริมการตลาดและกลยุทธ์การตลาดแบบใดมาใชก้บัร้าน
ของเขาไดบ้า้ง 
 
 ค าถาม ท่านจะแนะน าใหบ้ี้เดอะสตาร์วางแผนกลยทุธ์การตลาดอยา่งไรในร้านสุก้ีกวางโจร
โดยใชก้ลยทุธ์ 4 P’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่3: กรณศึีกษา 
 

2 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การวางแผนและการจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาด 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด  โดยใช ้
SWOT Analysis 

2) เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในดา้นการวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและ  
SWOT ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจได ้
4) เพื่อให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรมในดา้นการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใน

การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 

 
 
 
 

1) การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด 
2) การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด โดยใช ้SWOT Analysis 
3) การก าหนดวตัถุประสงคท์างการตลาด 
4) การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด STP, 4P’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
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การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด 
ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดประกอบดว้ยปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในกิจการท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร

การตลาด  ซ่ึงอาจจะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบแก่กิจการได ้ หรือสร้างขอ้จ ากดัและ
ปัญหาให้แก่ธุรกิจ  การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานทางการตลาดและ 
มีความส าคญัอยา่งยิง่ ท  าใหส้ามารถวางกลยทุธ์หรือแผนการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.  ส่ิงแวดลอ้มภายใน  ประกอบดว้ย 
 ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการตลาดท่ีอยู่ภายในกิจการ  ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งประสานงาน

ดว้ย  ไดแ้ก่  การผลิต การเงิน การจดัองค์การ ทรัพยากรมนุษย ์ท่ีตั้งกิจการ ความสามารถใน
การวิจยัและพฒันาของกิจการ  ภาพลกัษณ์ของกิจการ  ตลอดจนระบบการท างานต่างๆ ทาง
การตลาด  ได้แก่  ระบบการวางแผนการตลาด  ระบบสารสนเทศทางการตลาด  ระบบการ
ควบคุมตลาด  ระบบการจดัการและปฏิบติัการทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด 

2.  ส่ิงแวดลอ้มภายนอก  ประกอบดว้ย 
1) ส่ิงแวดล้อมจุลภาคหรือส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับงาน  ได้แก่  ลูกค้าหรือตลาด คนกลาง  ผูข้าย

วตัถุดิบหรือปัจจยัการผลิต (Supplies)  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
2) ส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับการแข่งขนัและกลุ่มสาธารณะ ได้แก่ คู่แข่งขนั หรือสถานการณ์การ

แข่งขนัในขณะนั้น ตลอดจนกลุ่มสาธารณะต่าง ๆ  เช่น  ส่ือมวลชน กลุ่มNGO  
3) ส่ิงแวดลอ้มมหภาค  ไดแ้ก่  ส่ิงแวดลอ้มด้านประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี สังคม 

และวฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ การเมืองและกฏหมาย  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 
วเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดโดยใช้ SWOT Analysis 
 1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  เป็นการพิจาณาขอ้ดีเด่น หรือจุดแข็ง หรือขอ้ได้เปรียบของ
ผลิตภณัฑ ์หรือบริษทั  โดยวเิคราะห์จากส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร เช่น ความแขง็แกร่งดา้นการผลิต เทคโนโลย ี
ช่ือเสียง ฐานะทางการเงิน จุดแข็งของบริษทั ใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และใช้เป็นจุดขายในการ
ส่ือสารทางการตลาด 
 2.  การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)  เป็นการวิเคราะห์ถึงจุดดอ้ยหรือขอ้เสียเปรียบ หรือปัญหาท่ีเกิด
จากปัจจยัภายในบริษทั  การทราบถึงจุดอ่อนจะช่วยใหกิ้จการหาวธีิแกปั้ญหานั้น 
 3.  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)  เป็นการวิเคราะห์ขอ้ไดเ้ปรียบ หรือปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยให้แก่
บริษทั  การวเิคราะห์ถึงโอกาสจะช่วยใหกิ้จการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสนั้น 

การวางแผนและการจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาด 
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 4.  การวเิคราะห์อุปสรรค (Threats)  เป็นการวิเคราะห์ขอ้จ ากดั  ซ่ึงเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  
การทราบถึงอุปสรรคท าใหกิ้จการสามารถปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด  เพื่อเอาชนะอุปสรรคนั้นๆ 
การก าหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาด 

การก าหนดวตัถุประสงคท์างการตลาด จดัท าข้ึนเพื่อเป็นการก าหนดกรอบหรือทิศทางในการด าเนินงาน 
ดา้นตลาดเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  ซ่ึงการก าหนดวตัถุประสงคค์วรมีลกัษณะดงัน้ี 

1.  มีความชดัเจน  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ใจชดัเจนตรงกนัวา่เราก าลงัมุ่งสู่เร่ืองใด 
2.  มีลกัษณะเป็นเชิงปริมาณ  วดัได ้ 

 3.  มีลกัษณะเป็นเชิงคุณภาพ 
4.  มีก าหนดระยะเวลาชดัเจนวา่จะเสร็จส้ินเม่ือใด 
5.  มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด STP, 4P’s 
1.  การก าหนด STP ในแผนการตลาด 
 S – Segmentation การแบ่งส่วนทางการตลาด   ในแผนการตลาดจะตอ้งมีการวิเคราะห์

วา่เราควรจะแบ่งตลาดออกโดยเง่ือนไขใดบา้ง  และแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดอยา่งไรบา้ง  
เช่น แบ่งตามเกณฑท์างดา้นภูมิศาสตร์  ประชากรศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์และจิตวทิยา 

 T – Targeting  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ท าการประเมินว่าเราควรเลือกตลาด
อย่างไร  กลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั และกลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง ตลอดจนอธิบายรายละเอียดของ
กลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน 

 P – Positioning  การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด  เป็นการวางต าแหน่งทางการ
ตลาดของผลิตภณัฑใ์หมี้จุดเด่นหรือจุดขายหลกัท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

2. การก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) 
1) กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์(Product Strategy)  ในการวางแผนกลยทุธ์การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและสามารถเอาชนะคู่
แข่งขนัได ้ ซ่ืงกิจการจะตอ้งวางแผนก าหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑใ์หมี้คุณลกัษณะดีเด่น  
 
มีจุดขายท่ีแตกต่างหรือเหนือกว่าคู่แข่งขนั (Product Differentiation) ในดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

 รูปแบบ รูปทรง รูปร่าง 
 ดีไซน์   
 สไตล ์
 สมรรถนะ 
 ความทนทาน 
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 คุณสมบติั/คุณภาพ 
 การบริการ 
 การติดตั้ง 
 การส่งมอบ 
 การบ ารุงรักษา 

ฯลฯ 
2) กลยุทธ์ดา้นราคา (Price Strategy)  ราคาสินคา้เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าของผู ้บริโภค  นักการตลาดจะต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความ
เหมาะสม รวมทั้งค  านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา  โดยมีเทคนิค
ในการก าหนดราคา ดงัน้ี 

 ราคาสูง นิยมใชก้บัสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตราสินคา้เป็นท่ียอมรับ 
 ราคาต ่า นิยมใชก้บัสินคา้ในชีวิตประจ าวนั สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัในตลาดสูง 

และเป็นสินคา้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 
 ราคาเดียว  นิยมใช้กบัสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ซุปเปอร์สโตร์ 
 หลายราคา  นิยมใชก้บัธุรกิจท่ีมีการผลิตสินคา้หลายเกรด หลายระดบั  และ

ตั้งราคาสินคา้ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 ราคาจิตวิทยา  เป็นการตั้งราคาท่ีตอ้งการดึงดูดใจลูกคา้หรือผูบ้ริโภค  เช่น  

การตั้งราคาท่ีลงทา้ยดว้ยเลข 9 (99.-, 199.-) 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา 

 ความตอ้งการของตลาด (Consumer Demand) 
 การแข่งขนัในตลาด (Competition) 
 ตน้ทุน (Cost) 
 คุณภาพ (Quality) 
 ปริมาณ (Quantity) 
 ส่วนผสมหรือวตัถุดิบท่ีใช ้(Raw Material) 
 ภาพพจน์หรือความมีช่ือเสียงของตรายีห่อ้ (Image) 

                              ฯลฯ 
3) กลยุทธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place Strategy) ภายหลงัจากท่ีไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

และมีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมแลว้  กิจการจะตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ในเร่ือง
ของการกระจายสินคา้  โดยการเลือกใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม และเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เทคนิคท่ีใชใ้นการจดัจ าหน่ายมีดงัน้ี 
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 ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรงถึงลูกคา้ 
 ช่องทางการจ าหน่ายทางออ้มท่ีตอ้งอาศยัตวัแทนหรือพ่อคา้คนกลาง 
 ช่องทางเสริม เช่น การออกบูธ  หรือการจ าหน่ายผา่ยเวบไซต ์อินเตอร์เน็ต 
 แฟรนไชส์ (Franchise) 
 การวางแผนดา้นคลงัสินคา้และการบริหารการจดัส่ง 

4)  กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  เป็นการน าเอาเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดมาใชผ้สมผสานกนั ไดแ้ก่ 

 การโฆษณา(Advertising) 
 การประชาสัมพนัธ์(Public Relation) 
 การส่งเสริมการขาย(Sales Promotion) 
 การใชพ้นกังานขายและการตลาดตรง(Personal Selling) 
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1. ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่อไปน้ี  ควรใชเ้กณฑใ์ดบา้งในการแบ่งส่วนตลาดเพราะเหตุใด 

 หา้งโรบินสัน 
 แมคโนนทั 
 นิตยสารดิฉนั 
 รถยนตโ์ตโยตา้ 
 เส้ือเวอร์ซาเช่ 
 

2. จากกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละบริการในขอ้ 1  ท่านคิดวา่ตลาดเป้าหมายของผลิตภณัฑด์งักล่าว 
คือคนกลุ่มใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่1: แบบฝึกหัด 
 

2 
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การแบ่งส่วนทางการตลาดและการก าหนดตลาดเป้าหมาย  ใหผู้เ้รียนก าหนดตลาด
กลุ่มเป้าหมาย (Target group) โดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดมาร่วมพิจารณาสินคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. ครีมไข่มุกกวนอิม 
2. เคร่ืองส าอางเอวอน 
3. เคร่ืองส าอางเรฟลอน 
4. รถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า Fino 
5. ธุรกิจสปา 
6. สายการบิน Air Asia 
7. เคร่ืองด่ืมคาราบาวแดง 
8. สบู่โพรเทค 
9. บตัรเครดิตไทยพาณิชย ์
10. ธุรกิจเมืองไทยประกนัชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่1: กจิกรรม 

 
 

2 
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 บริษทัเอกชัยดิสทริบิวชั่นเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจซุปเปอร์สโตร์เทสโก ้โลตสั  ตอ้งการ
ขยายสาขาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจคา้ปลีกใหม้ากข้ึน  ซ่ึงปัจจุบนัหา้งเทสโกโ้ลตสั
มีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก และเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง  จึงส่งผลใหย้อดขายและ
อตัราส่วนการครองตลาด (Market Share) ลดลง ดงันั้นหา้งเทสโกโ้ลตสัจึงมีแนวคิดในการพฒันา
ธุรกิจด้วยการขยายสาขาเพิ่มในจงัหวดัท่ียงัไม่มีห้างเทสโกโ้ลตสัเปิดกิจการอยู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย  โดยมีเป้าหมายการเพิ่มสาขาในปี 2552-2558 จ านวน 10 สาขา  จากปัญหาดงักล่าว 
ให้ท่านวิเคราะห์สถานการณ์ทางดา้นการตลาดโดยใช้หลกัการ SWOT Analysis ในจงัหวดัของ
ท่านหรือจงัหวดัใกลเ้คียงท่ียงัไม่มีสาขาของหา้งเทสโกโ้ลตสั  เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเปิด
สาขาใหม่ 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่3: กรณศึีกษา 
 

 
 

2 
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จุดมุ่งหมาย 
 เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะความคิด วิเคราะห์ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในการจดัท าป้าย
โฆษณาสินคา้/ธุรกิจ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการตลาด การส่งเสริมการขาย การจูงใจลูกคา้เพื่อการแข่งขนัทาง
การตลาด โดยผูเ้รียนสามารถน าความรู้ทางดา้นศิลปะ การขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ฯลฯ มาบูรณา
การเพื่อสร้างผลงาน 

จุดประสงค์ เพื่อใหผู้เ้รียน 
1. มีทกัษะในการสังเกต คิด วเิคราะห์ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. สามารถออกแบบโฆษณาสินคา้เพื่อส่งเสริมการขาย 
3. สามารถประเมินคุณภาพของป้ายโฆษณาสินคา้ 
4. เห็นความส าคญัและคุณค่าของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้และธุรกิจ 

เวลาทีใ่ช้ 
 กิจกรรมกลุ่มออกแบบจดัท าป้ายโฆษณาสินคา้หรือธุรกิจเป็นงานมอบหมายนอกเวลา น าเสนอผลงาน
และแนวความคิด กลุ่มละ 5 นาที ประเมินผล ใหข้อ้เสนอแนะ และสรุป 20 นาที รวม 60 นาที 

วสัดุอปุกรณ์ 
1. ใบมอบหมายงานกิจกรรมการออกแบบจดัท าป้ายโฆษณาสินคา้หรือธุรกิจ 
2. ฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษชาร์ท กระดาษสีและอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

วธิีด าเนินการ 
1. แบ่งผูเ้รียนเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางแผน

ออกแบบและจดัท าป้ายโฆษณาสินคา้หรือธุรกิจ โดยจดัท าลงในฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระดาษชาร์ท 
2. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานและแนวคิดในการออกแบบจดัท าป้ายโฆษณาสินคา้หรือธุรกิจ โดยให้

เวลากลุ่มละ 3 นาที 
3. สมาชิกกลุ่มอ่ืนร่วมกนัวิจารณ์ ให้ขอ้เสนอแนะ และประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ไดแ้ก่ ความเป็น

เอกลกัษณ์ท่ีสามารถส่ือความหมายไดต้รง จุดเด่น ความสวยงาม ความน่าสนใจหรือจูงใจ การใชข้อ้ความ ขนาด
และรูปแบบตวัอกัษรและภาพประกอบ การใชสี้และจดัองคป์ระกอบ เป็นตน้ 

4. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปสาระท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ ประกอบกบัตวัอยา่งช้ินงานโฆษณาสินคา้และ
ธุรกิจท่ีน่าสนใจ 

 
 

ใบงานกจิกรรมที ่4 การประกวดป้าย
โฆษณาสินค้า/ธุรกจิ 

 
 

2 
กรณศึีกษา 

 

 
 

2 



 3-18 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การสร้างตราสินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

1) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการสร้างตราและการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
2) เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในดา้นการสร้างตราสินคา้และออกแบบบรรจุภณัฑ ์
3) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจได ้
 

 
 
 
 

1) ความหมายของตราสินคา้ 
2) หนา้ท่ีของตราสินคา้ 
3) ประเภทของตราสินคา้ 
4) ลกัษณะของตราสินคา้ท่ีดี 
5) ประโยชน์ของตราสินคา้ 
6) บรรจุภณัฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ความหมายของตราสินค้า (Brand) 
 ตราสินคา้ (Brand)  หมายถึง  ถอ้ยค า (Word) สัญญลกัษณ์ (Symbol or Logo) รูปทรง (Style)  การ
ออกแบบ (Design) สี (Color)  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย ๆ อย่างรวมกนั เพื่อระบุช้ีลกัษณะของผลิตภณัฑ์
หน่ึง ๆ  ขององคก์รท่ีแตกต่างจากของผูอ่ื้น ประกอบดว้ย 

1)    ช่ือยี่ห้อ(Brand name)  คือ ส่วนของตราสินคา้ท่ีเป็นช่ือ  หรือค าพูด  หรือขอ้ความ  ท่ีอ่าน
ออกเสียงได ้ เช่น โอโม  บรีส  สามแม่ครัว  มะลิ   

2)    ตรายี่ห้อ(Brand mark)  คือ  ส่วนของตราสินคา้ท่ีสามารถมองเห็นได ้ จ  าได ้ แต่อ่านออก
เสียงไม่ได้  เช่น  รูปแม่ครัว รูปดอกมะลิ  รูปหมี  ตราสินค้าน้ี  ถ้ามีการจดทะเบียนเพื่อ
ป้องกนัสิทธิตามกฎหมาย   

3)    เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark)  คือ การน าตราสินคา้ไปจดทะเบียนเพื่อป้องกนัสิทธิตาม
กฏหมาย 

หน้าที่ของตราสินค้า 
1)    เพื่อใหเ้กิดความแตกต่างในสินคา้     และระบุช้ีชดัถึงผูรั้บผดิชอบในปัญหาหรืออนัตรายใดๆ 

ท่ีจะเกิดข้ึนจากสินคา้นั้น 
2)    เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ประหยดัเวลาในการเลือก ซ้ือกระตุน้ให้

เกิดการพฒันาปรับปรุงสินคา้ให้ดียิ่งข้ึน หรือรักษาระดบัคุณภาพไวเ้พื่อช่ือเสียงของตรา
สินคา้   

ประเภทของตราสินค้า แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
 1.  ตรายีห่อ้ของผูผ้ลิต (Manufacture Brand) หมายถึง ตรายี่ห้อท่ีเจา้ของผลิตภณัฑ์หรือบริการสร้างข้ึน
เพื่อใช้กบัผลิตภณัฑ์และบริการของตน เช่น บริษทัโอสถสภา สร้างตรายี่ห้อ เอ็ม-100  เอ็ม-150 ส าหรับ
เคร่ืองด่ืมชูก าลังของบริษทั บริษัทน ้ ามนัพืชไทย สร้างตราองุ่นส าหรับน ้ ามันพืชของบริษัท  หรือบริษัท              
การบินไทย สร้างตรายีห่อ้การบินไทยส าหรับบริการสายการบินของตน เป็นตน้ 

2.  ตรายี่ห้อของคนกลาง  (Middlemen  Brand)  เป็นตรายี่ห้อส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีคนกลางในช่องทาง
การจดัจ าหน่าย  เช่น  พ่อคา้ส่ง  พ่อคา้ปลีก  สร้างข้ึนส าหรับผลิตภณัฑ์บางชนิดท่ีจ าหน่ายในร้านคา้ของตนเอง
ตรายี่ห้อประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมใช้ส าหรับผูค้า้ส่งหรือผูค้า้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีสาขาหลายแห่ง  ในวงการคา้ปลีก
นิยมเรียกวา่ House Brand หรือ Private Brand  เช่น  ยีห่อ้ ทอ๊ปส์ คุม้ค่า (โลตสั) 
 

การสร้างตราสินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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  3.  ตรายี่ห้อท่ีไดรั้บสิทธิ (License Brand)  เป็น ตรายี่ห้อท่ีผูผ้ลิตซ้ือสิทธิหรือเช่าสิทธ์ิจากเจา้ของตรา
ยีห่อ้  ส่วนใหญ่ตรายีห่อ้ท่ีท าการขายสิทธ์ิมกัเป็นตรายีห่อ้ท่ีเป็นท่ีนิยมและรู้จกัในระดบัโลก  โดยผูป้ระกอบการ
ในประเทศหน่ึงๆ เห็นศกัยภาพในตรายี่ห้อนั้น ๆ  จึงติดต่อขอซ้ือหรือเช่าสิทธิในตรายี่ห้อนั้นมาใชใ้นเขตพื้นท่ี
หน่ึงๆ หรือในช่วงเวลาหน่ึงๆ เช่น ตรายีห่อ้สนู๊ปป้ี  ร้านเซเวน่-อีเลฟเวน่  ร้านพิซซ่า ฮทั 
ลกัษณะของตราสินค้าทีด่ี 

1)   ง่ายต่อการพดู  การอ่าน  การเขียน  การจดจ า  ความเขา้ใจ 
2)   สั้น  กะทดัรัด  ใหค้วามหมายท่ีดี 
3)   ตอ้งอ่านออกเสียงไดเ้พียงแบบเดียว  เพื่อป้องกนัการเขา้ใจผดิเม่ือออกเสียงต่างกนั 
4)   ควรมีเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง  และตอ้งใชไ้ดโ้ดยถูกตอ้ง   
5)   ลอกเลียนแบบผูอ่ื้นมาดดัแปลง  เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจผดิ 
6)   มีความสัมพนัธ์กับตวัสินค้า  สามารถบ่งบอกลักษณะบางประการของตวัสินค้า  หรือการ

ตอบสนองความพอใจ  ความตอ้งการบางอยา่งใหผู้บ้ริโภคได ้
7)   ตอ้งเหมาะสมหรือสามารถท่ีจะน าเสนอผา่นส่ือโฆษณาไดทุ้กชนิด ทุกรูปแบบ 
8)   ตอ้งสามารถออกเสียงไดเ้หมือนหรือใกลเ้คียงในภาษาทอ้งถ่ินหรือภาษาของประเทศอ่ืน (เม่ือมี

การจ าหน่ายสินคา้นั้นในหลาย ๆ ประเทศ)  รวมทั้งตอ้งไม่มีความหมายท่ีไม่เหมาะสมส าหรับ
ทอ้งถ่ินหรือประเทศนั้นๆ ดว้ย 

ประโยชน์ของตราสินค้า 
1) ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า 
2) พฒันาใหเ้กิดความซ่ือสัตยต่์อตรายีห่อ้ 
3) ช่วยเพิ่มส่วนครองตลาด 
4) สร้างผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
5) ช่วยแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ 
6) สร้างช่ือเสียงใหอ้งคก์ร 

บรรจุภัณฑ์  (Package)  หมายถึง  ส่ิงท่ีห่อหุม้หรือบรรจุผลิตภณัฑ ์
การบรรจุภัณฑ์  (Packaging)  หมายถึง  กลุ่มของกิจกรรมการออกแบบผลิตและการจดัการเก่ียวกบัส่ิง

ห่อหุม้หรือบรรจุผลิตภณัฑ์ 
เกณฑห์รือมาตรฐานการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ มีความส าคญั 2  ประการ 

1) ใชเ้ป็นแนวทางในกระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
2) ใชป้ระเมินทิศทางการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบบรรจุภณัฑค์วรมีขอ้มูลต่อไปน้ี 
1) ประวติัของตราสินคา้ 
2) ขอ้มูลพื้นฐานการตลาด 
3) หมวดหมู่สินคา้ 
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4) สินคา้คู่แข่ง 
5) ความหลากหลายของสินคา้ 
6) คุณสมบติัของสินคา้ 
7) คุณค่าต่าง ๆ  
8) กลุ่มเป้าหมาย 
9) แนวโนม้การตลาดในปัจจุบนั 
10) อายแุละช่วงรายไดข้องผูบ้ริโภค 
11) ตน้ทุนและเวลา 

เกณฑก์ารออกแบบบรรจุภณัฑ ์ แบ่งออกไดเ้ป็น 3  กลุ่มคือ 
1) การจ าได ้(Recognition Requirement)  หมายถึงส่วนต่าง ๆ ของการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ี

จะท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าตราสินคา้และสินคา้  ซ่ึงอาจจะเป็นช่ือบริษทั ช่ือตราสินคา้ โลโก ้
สีบนบรรจุภณัฑ ์และรูปร่างของบรรจุภณัฑ ์

2) ภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการส่ือสาร (Image communication Requirement)  หมายถึง  ส่วนต่างๆ 
ของการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  ภาพลกัษณ์สินคา้ของผูบ้ริโภค  ซ่ึง
สามารถส่ือใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพ รสชาติ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  หรือคุณสมบติั
ต่าง ๆ ของสินคา้ 

3) เทคนิค (Technical Requirement)  เป็นเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบรรจุภณัฑ์  เช่น  
ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีผลิตบรรจุภณัฑ ์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัวสัดุท่ีใชโ้ดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์
ประเภทอาหาร ยา และสารเคมี 
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1. จากค ากล่าวท่ีวา่ “Brand Nameท่ีดีมีมูลค่า”  ท่านเห็นดว้ยหรือไม่  เพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ในการออกแบบบรรจุภณัฑมี์เกณฑใ์นการออกแบบก่ีกลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่1: แบบฝึกหัด 
กรณศึีกษา 
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 1.  ใหผู้เ้รียนศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การใชต้ราสินคา้  การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละ 
การบรรจุภัณฑ์แล้วให้คัดเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์จากรายการผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ทอ้งถ่ินของท่าน 1 ชนิด ก าหนดคุณสมบติัและคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ การออกแบบ
บรรจุภณัฑ์   การตั้งช่ือตรายี่ห้อ การออกแบบโลโกใ้ห้เหมาะสม  และน ามาเสนอผลงาน  
ในชั้นเรียน 
 2.  ใหท่้านไปร้าน Supermarket ขนาดใหญ่  จากนั้นใหเ้ลือกสินคา้มา 1 ประเภท 
และให้จ  าแนกว่าสินคา้นั้นเป็นตราสินคา้ของผูผ้ลิตหรือตราสินคา้ของคนกลาง  จากนั้น   
ให้เขียนรายการของตราสินค้าในแต่ละประเภทของสินค้า   แล้วน ามาเปรียบเทียบ
ส่วนประกอบ ของผลิตภณัฑใ์นแต่ละตรา  และบนัทึกท ารายงานส่ง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่2: กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

กรณศึีกษา 
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จุดมุ่งหมาย 
 เป็นกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ีท่ีจดัให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยใชท้กัษะ 
การสังเกต การสร้างแบบสอบถาม บนัทึกรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปอยา่งมีเหตุผล เพื่อสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาด 

จุดประสงค์ เพื่อใหผู้เ้รียน 
1. มีทกัษะการสังเกต จดบนัทึกรวบรวมขอ้มูล และคิด วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
2. สามารถวเิคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาด ความตอ้งการของลูกคา้และแนวโนม้การตลาด 
3. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการวางแผนและส่งเสริมการตลาด 

เวลาทีใ่ช้ 
 กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีเป็นงานมอบหมายเวลา การน าเสนอผลงาน งาน 5 กลุ่ม ๆละ 5 นาที รวม 25 
นาที สรุป 5 นาที รวม 30 นาที 

วสัดุอปุกรณ์ 
1. ใบมอบหมายงานกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ี 
2. แบบส ารวจ 

วธิีด าเนินการ 
1. แบ่งผูเ้รียนเป็น 5 กลุ่ม มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปส ารวจสินคา้กลุ่มละ 1 ประเภท ( เช่น ผลผลิตจาก

สัตว ์ผกัผลไม ้เส้ือผา้ อาหารส าเร็จรูป ของใช้ชีวิตประจ าวนั) จากแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีตลาดทอ้งถ่ิน ร้านคา้ 
หรือหา้งสรรพสินคา้ 

2. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ลงในแบบส ารวจตาม
หวัขอ้ต่างๆไดแ้ก่ 

2.1 ลกัษณะและคุณภาพของสินคา้ 
2.2 การบรรจุหีบห่อ 
2.3 ราคาสินคา้ 
2.4 วธีิการขายของพอ่คา้- แม่คา้ หรือพนกังานขาย 
2.5 ลกัษณะการจดัวางสินคา้หรือการส่งเสริมการขาย ฯลฯ 

3.  ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูล แลว้ส่งตวัแทนกลุ่มน าเสนอ หน้า
ชั้นเรียน กลุ่มละ 5 นาที 

4.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปสาระท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เพื่อน าเขา้สู่หลกัทฤษฎีในเน้ือหาบทเรียน 

ใบงานกจิกรรมที ่3 ส ารวจตลาด 

 
 

2 
กรณศึีกษา 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การท าวจิัยตลาด 
 
 
 
 

1) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในความหมาย ประโยชน์และความส าคญัของการวจิยั
ตลาด 

2) เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในดา้นการวจิยัตลาด 
3) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 
 

 
1) ความหมายของการวิจยัตลาด 
2) ประโยชน์และความส าคญัของการวจิยัตลาด 
3) โครงร่างงานวิจยัตลาด 
4) กระบวนการวิจยัตลาด 
 
 
 

 
                 
ความหมายของการวจัิยตลาด  
  การวิจยัตลาด  (Marketing Research)  หมายถึง  การรวบรวม บนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่ง
มีระบบ  มีหลกัเกณฑ์และเหตุผลตามวิธีการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ  และน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
 
 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

การท าวจิัยตลาด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ประโยชน์ของการวจัิย 

1) การวจิยัท าใหเ้กิดความรู้ใหม่เป็นการเพิ่มพนูวทิยาการ 
2) ผลการวจิยัสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา หรือพฒันาส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆได ้
3) ช่วยปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 
4) ช่วยในการพิสูจน์ ตรวจสอบทฤษฏีและกฏเกณฑต่์างๆ 
5) ช่วยใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ 
6) ช่วยในการพยากรณ์สถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
7) ผลท่ีไดจ้ะน าไปประกอบการตดัสินใจ 

ประเภทของการวจัิย  แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
1) จ าแนกตามประโยชน์ของการวจิยัไดแ้ก่ 

1.1 การวจิยัพื้นฐานหรือการวจิยับริสุทธ์ิ 
1.2 การวจิยัประยกุต์ 
1.3 การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 

2) จ าแนกตามลกัษณะของขอ้มูลไดแ้ก่ 
2.1 การวจิยัเชิงปริมาณ 
2.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ 

โครงร่างงานวจัิยตลาด  ประกอบดว้ย 
1) ช่ือเร่ืองวิจยั 
2) ผูรั้บผดิชอบ 
3) หลกัการและเหตุผล 
4) งบประมาณ 
5) วธีิการด าเนินงาน 
6) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
7) สถานท่ีในการด าเนินงาน 
8) ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
9) การประเมินผล 
10) สรุปรายงานการวจิยั 
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กระบวนการวจัิยตลาด  มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  ประกอบดว้ย 

1) การก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงคโ์ครงการวจิยั 
2) แสวงหาขอ้มูลเบ้ืองตน้  ซ่ึงขอ้มูลเบ้ืองตน้แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 

2.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป็นขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมวเิคราะห์ไวแ้ลว้  โดยมีการ
ตีพิมพใ์นรูปหนงัสือ บทความ ข่าว แหล่งขอ้มูลส าคญัในปัจจุบนัไดแ้ก่ เวป๊ไซต ์ห้องสมุด
ส านกัวจิยั 

2.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นขอ้มูลท่ียงัไม่มีการเก็บรวบรวมเป็นเอกสาร ผูว้จิยัตอ้ง
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอง ซ่ึงในส่วนการแสวงหาขอ้มูลเบ้ืองตน้สามารถท าไดโ้ดย 
สอบถามผูรู้้ หรือสัมมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

3) ก าหนดขอบเขตวธีิการวจิยั 
4) การจดัเตรียมแบบสอบถาม 
5) การเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
6) การประมวลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
7) จดัท ารูปเล่มรายงาน ประกอบดว้ยโครงสร้างดงัน้ี 

บทท่ี 1  ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
บทท่ี 2  ความหมาย แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
บทท่ี 3  ระเบียบวธีิการวจิยั 
บทท่ี 4  สรุปผลการวจิยั 
บทท่ี 5  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
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1. ใหผู้เ้รียนระบุแหล่งขอ้มูลส าหรับการวิจยั ดงัน้ี 
1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ 
1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ 

2. ในฐานะนกัการตลาด  ท่านคิดวา่ขอ้มูลจากการวจิยัตลาดมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจในเร่ือง
ใดบา้ง  จงยกตวัอยา่งประกอบ 

3. จุดมุ่งหมายของการวจิยัตลาดคืออะไร  และมีกระบวนการในการท าวจิยัตลาดอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานกจิกรรมที ่1: แบบฝึกหัด 

 
กรณศึีกษา 
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1. ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อท่ีจะท าการวิจยัตลาด 1 หัวขอ้และเขียนโครงร่างงานวิจยัเพื่อเสนอขอ
อนุมติั 

2. คาว ีนกัธุรกิจรุ่นใหม่ ไฟแรง  มีความสนใจท่ีจะประกอบธุรกิจใหม่เช่น 
 การผลิตอาหารแปรรูป 
 การเปิดร้านอาหาร 
 ธุรกิจจ าหน่ายของท่ีระลึก 
 ธุรกิจสปา 
 ธุรกิจเคร่ืองประดบั 
 

        ในฐานะท่ีท่านเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจ  ท่านจะให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการหาขอ้มูลต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจ  ตลอดจนแหล่งขอ้มูลและวิธีการหาขอ้มูลต่างๆ  เพื่อให้ไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดใน
การประกอบธุรกิจ  โดยให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มตามจ านวนธุรกิจท่ีก าหนดให้ กลุ่มละ 1 ธุรกิจ   พร้อมทั้ง
จดัท ารายงานและอภิปรายผลในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงานกจิกรรมที ่2: กจิกรรมการเรียนรู้ 

 
กรณศึีกษา 
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จุดมุ่งหมาย 
 เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม ตั้งแต่
การส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนด าเนินการ การประเมินความเป็นไปไดแ้ละผลส าเร็จ
เบ้ืองตน้ส่งเสริมการพฒันาทกัษะความคิด วเิคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์และการแสดงออก โดยใชรู้ปแบบการ
ส ารวจขอ้มูลในสภาพจริง ส ารวจความพร้อมของตนเอง วางแผนการด าเนินการและจดัท าโครงการ ก าหนด   
กลยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาดและการบริหารจดัการธุรกิจของตนเองภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด ทั้งน้ี ผูเ้รียน
สามารถน าความรู้ทางดา้นการจดัการธุรกิจ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ ฯลฯ มาบูรณาการในการท ากิจกรรม 
จุดประสงค ์เพื่อใหผู้เ้รียน 

1. สามารถวเิคราะห์ช่องทางการตลาดและความเป็นไปไดเ้พื่อตดัสินใจประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 
2. สามารถวางแผนการด าเนินการ ก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาด การบริหารจดัการและการ

ประเมินผลส าเร็จเบ้ืองตน้ของการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 
3. สามารถเขียนโครงการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 
4. มีทกัษะในการคิด วเิคราะห์ กลา้แสดงออก มีความคิดร่ิเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

เวลาท่ีใช ้
 กิจกรรมส ารวจข้อมูลในสภาพจริงเป็นงานมอบหมายนอกเวลา กิจกรรมการระดมสมอง เขียน
โครงการวางแผนการด าเนินการ ก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาด การบริหารจดัการและน าเสนอ
ผลงาน 60 นาที กลุ่มละ 10 นาที ประเมินผล ใหข้อ้เสนอแนะและสรุป 20 นาที 
วสัดุอุปกรณ์ 

1. ใบมอบหมายงานกิจกรรมกลุ่ม 
2. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กระดาษเปล่า แผน่ใสและอุปกรณ์ 

วธีิการด าเนินการ 
1. แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 4 – 5 คน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปส ารวจข้อมูลความต้องการ

การตลาดและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในทอ้งถ่ิน เพื่อตดัสินใจท าธุรกิจเก่ียวกบัไข่ 
2. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจมาวิเคราะห์ความเป็นไปไดป้ระกอบกบัความพร้อม

ของตน เพื่อเลือกอาชีพธุรกิจเก่ียวกบัไข่ วางแผนการด าเนินการ ก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาดและ
การบริหารจดัการ โดยจดัท าในรูปโครงการประกอบธุรกิจขนาดยอ่มตามรูปแบบท่ีก าหนด 

 

ใบงานกจิกรรมที ่3 บูรณาการประกอบ
ธุรกจิขนาดย่อมเกีย่วกบัไข่ 

 
 

2 
กรณศึีกษา 

 

 
 

2 
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3. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มออกแบบวางแผนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื่อการส่งเสริมสินคา้หรือธุรกิจ

ของตน (ดว้ยป้ายโฆษณา แผน่พบั ใบปลิว ท าสปอตโฆษณาทางวทิย ุการสาธิต ฯลฯ) 
 
4. ใหแ้ต่ละกลุ่มหรือตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานของตนหนา้ชั้นเรียน โดยใชแ้ผน่ใสและส่ืออ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสม โดยใชเ้วลากลุ่มละ 10 นาที 
 

5. สมาชิกกลุ่มอ่ืนร่วมกันวิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะ และประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้แก่ ความ
น่าสนใจและความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจดัการ   
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และความสามารถในการน าเสนอและใช้ส่ือประกอบ    
เป็นตน้ 

 

6. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปสาระท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: การบริหารความเส่ียงด้านการตลาด 
 
 
 
 
 

1) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงดา้นการตลาด 
2) เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นการตลาด 
3) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 
 
 

1) ความหมายของความเส่ียงดา้นการตลาด 
2) ประเภทของความเส่ียง 
3) ความเส่ียงดา้นการตลาด 

 
 
 
 
 
 

ความหมายของความเส่ียง (Risk) 
ความเส่ียงคือ  เง่ือนไขหน่ึง ๆ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดส่ิงท่ีหกัเหในทางตรงกนัขา้มจนมีผลท าให้

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้
การด าเนินธุรกิจตอ้งตกอยู่ภายใต้ภาวะความเส่ียงหลายอย่าง  จนอาจมีผลท าให้กิจการตอ้งสูญเสีย

สินทรัพย ์และศกัยภาพของผลก าไร  ซ่ึงทรัพยสิ์นในท่ีน้ีไม่ใช่เฉพาะแต่สินคา้ ส่ิงก่อสร้าง  และเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือเท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงบุคลากรและช่ือเสียงของกิจการอีกดว้ย 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

การบริหารความเส่ียงด้านการตลาด 
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ประเภทของความเส่ียง 

ความเส่ียง  สามารถจ าแนกไดห้ลายวิธี  วิธีการแบ่งท่ีง่ายท่ีสุดพิจารณาจาก สาเหตุของความสูญเสีย 
เช่น  จากไฟ  อนัตรายส่วนบุคคล ขโมย  ฉอ้โกง เป็นตน้  ส่วนอีกวิธีหน่ึงไดแ้บ่งความเส่ียงออกเป็น 2  ประเภท
คือ  ความเส่ียงท่ีสามารถประกนัได ้เช่น การสูญเสียจากไฟไหม ้ การเสียชีวิต  อุบติัเหตุทางรถยนต์ เป็นตน้   
และความเส่ียงท่ีไม่สามารถประกนัได ้ เช่น  ผลิตภณัฑ์ลา้สมยั  เป็นตน้  ในดา้นของการจดัการแลว้  ความเส่ียง
ท่ีเป็นภยัคุกคามต่อธุรกิจ ไดแ้ก่  ความเส่ียงท่ีไม่สามารถประกนัได ้
ความเส่ียงด้านการตลาด 
 ผูป้ระกอบการอาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี
ยากต่อการป้องกนั  เช่น  เศรษฐกิจตกต ่า  การทุ่มตลาด  การแข่งขนัท่ีรุนแรง  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ซ้ือของลูกคา้  ในกรณีน้ีกิจการอาจตอ้งพฒันาแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  กิจการควรตั้งประเด็น
ค าถามใหก้บัตนเองเสมอวา่  ถา้เกิดเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายในกรณีต่าง ๆ  แต่ละกรณี  กิจการจะบริหาร หรือจดัการ
เก่ียวกบัความเส่ียงนั้นอยา่งไร 

ในกรณีท่ีเศรษฐกิจตกต ่าเป็นเวลานานหรือเกิดภาวะเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง  ธุรกิจส่วนใหญ่ตอ้งปิดกิจการ
ไป  แมกิ้จการไม่สามารถควบคุมตวัแปรจากภายนอกได ้ แต่การเตรียมพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงถือเป็นเคร่ืองมือ
อนัทรงพลงัใหกิ้จการสามารถตอบโตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้
 นอกจากนั้ นวิธี อีกประการหน่ึงท่ีนิยมใช้เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการตลาด ได้แก่             
การประกอบกิจการในหลายสายผลิตภณัฑ์  โดยการพฒันาสายผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นพนัธมิตรต่อกนั  และมีระดบั
ความรุนแรงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ แตกต่างกนั 
   ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากลูกคา้  แมลู้กคา้จะเป็นแหล่งผลก าไรของธุรกิจ  แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นผูส้ร้าง
ความเส่ียงให้กบัธุรกิจไดเ้ช่นเดียวกนั  ซ่ึงความเส่ียงน้ีเกิดจากหลกัฐานท่ีปรากฏชดัว่าเป็นอนัตราย  และความ
รับผดิในผลิตภณัฑ ์
หลกัฐานทีป่รากฏชัดว่าเป็นอนัตราย  

ไดแ้ก่  ลูกคา้อาจท าการร้องเรียนทางกฏหมาย อนัเป็นผลเน่ืองจากหลกัฐานท่ีปรากฏชดัวา่เป็นอนัตราย 
เช่น  กิจการวางสินคา้ตั้งเป็นกองสูงไวท่ี้หนา้ร้าน  อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ลูกคา้  ถือเป็นความเส่ียงของกิจการ
เช่นกนั 
ความรับผดิในผลติภัณฑ์   

ในปัจจุบนัความรับผิดท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์มีขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนในรูปของความเส่ียง  ไม่มีธุรกิจรายใดท่ี    
จงใจจะออกผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นอนัตรายต่อลูกคา้  แต่ความผิดพลาดยอ่มเกิดข้ึนไดเ้สมอในกระบวนการผลิตและ
การส่งมอบ 
การจัดการความเส่ียง 

การจดัการความเส่ียงประกอบด้วยความพยายามในการป้องกนัสินทรัพย์และผลก าไรของกิจการ         
การจดัการความเส่ียงมีความหมายกวา้งกวา่การจดัการประกนัภยัเพราะครอบคลุมทั้งความเส่ียงท่ีสามารถ 
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ประกนัได้และท่ีไม่สามารถประกนัไดแ้ละยงัรวมถึงวิธีการลดความเส่ียงทุกประเภททั้งท่ีไดท้  าประกนัและ
ไม่ไดท้  าประกนัไว ้ ทั้งน้ีเพื่อใหต้น้ทุนในการป้องกนัต ่าสุด 
การหลกีเลีย่งความเส่ียง 
 ในการจดัการความเส่ียงโดยวิธีน้ีกิจการควรปฎิเสธการกระท าหรือละทิ้งกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงใน
ระดบัท่ีสูง  ซ่ึงการก าหนดนโยบายธุรกิจในดา้นต่าง ๆ จะช่วยใหกิ้จการสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงในระดบัสูง
ท่ีจะเกิดข้ึนได ้ตวัอยา่งเช่น 

1. นโยบายผลิตภณัฑ ์ ผลิตภณัฑข์องกิจการท่ีจะออกสู่ตลาดอยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งมีหลกัฐานการยอมรับ
ผลิตภณัฑจ์ากลูกคา้เป้าหมายและจะตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดท้  าการทดสอบตลาดแลว้ 

2. นโยบายตลาด   ในการเขา้ตลาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ในรายการใดก็ตาม  กิจการตอ้งท าการ
วเิคราะห์การแบ่งส่วนตลาด  เลือกตลาดเป้าหมายและก าหนดต าแหน่งตลาดให้ชดัเจนเสียก่อนและ
ท่ีส าคญัตอ้งไม่เผชิญกบัคู่แข่งรายใหญ่ 
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1. ความเส่ียงท่ีไม่สามารถประกนัได ้ ไดแ้ก่  ความเส่ียงประเภทใด 
2. ลูกคา้อาจเป็นผูส้ร้างความเส่ียงใหแ้ก่ธุรกิจไดใ้นลกัษณะใดบา้ง อธิบาย 
3. ธุรกิจสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงไดโ้ดยการเตรียมการก่อนท่ีจะก าหนดนโยบายต่างๆ 

ส าหรับนโยบายดา้นผลิตภณัฑแ์ละนโยบายการตลาด  ธุรกิจควรจะเตรียมการอยา่งไร 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรมที ่1: แบบฝึกหัด 

 

 
กรณศึีกษา 
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ทางเลอืกสุดท้ายของชีวติ 
 

มาริโอ ้ เพิ่งจะแน่ใจถึงความรู้สึกหวาดกลวัคร้ังใหญ่ท่ีสุดในชีวิตของเขา  บริษทัสายการบินยกัษใ์หญ่
ระดบัชาติแห่งหน่ึงท่ีเป็นลูกคา้รายใหญ่ของเขา  ไดปิ้ดกิจการลงอยา่งเป็นทางการ  เขาก าลงันัง่อยูท่ี่โต๊ะมองดู
เคร่ืองจกัรมูลค่า 10,500,000.- บาท ท่ีซ้ือและอยู่ระหว่างผ่อนช าระกบัธนาคาร  เคร่ืองจกัรน้ีท าหน้าท่ีผลิต
อุปกรณ์ขนถ่ายสัมภาระส าหรับบริษทัสายการบิน  เม่ือ 2 ปีก่อนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรน้ีถือเป็นการ
ตดัสินใจท่ีก้าวหน้าท่ีสุดในความคิดเขา  แต่กลบักลายเป็นว่าเขาได้ปฏิเสธขอ้เสนอมูลค่า 70,000,000.- บาท  
ส าหรับตวักิจการท่ีเขาเพียรสร้างและพฒันามาตลอด 30 ปี  มาริโอมี้ความสุขและพึงพอใจอยา่งมากตลอดช่วง 
30 ปีท่ีผา่นมาในบางปีกิจการใหผ้ลตอบแทนทางการเงินมากพอสมควรทีเดียว  มาริโอเ้ร่ิมตน้กิจการของเขาดว้ย
การเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนเคร่ืองบินให้แก่นกับินเอกชนและสายการบินขนาดเล็ก  ในระหวา่งนั้นเขา
ไดพ้ฒันารถขนส่งสัมภาระขนาดเบาข้ึน  ประดิษฐกรรมช้ินน้ีเขา้ตาบริษทัสายการบินขนาดใหญ่  พวกเขาเสนอ
สัญญาซ้ืออุปกรณ์ดงักล่างซ่ึงมูลค่าของมนัมากพอจะท าให้เขากลายเป็นเจา้ของกิจการผูม้ ัง่คัง่คนหน่ึงภายใน              
5 ปี 

ภรรยาของมาริโอ ้ ตอ้งการให้เขาขายกิจการ  มาริโออ้ายุ 62 ปีแลว้ และขอ้เสนอก็ประกนัความมัน่คง
และความสะดวกสบายของชีวิตภายหลงัเกษียณของทั้งคู่ไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่มาริโอไ้ม่อาจปล่อยโอกาสให้หลุด
ลอยไปได้  เขาสามารถผลิตสินคา้ของเขาให้แก่สายการบินภายใน 5 ปี เขาจะท าเงินได้มากกว่า 2 เท่าของ
ขอ้เสนอท่ีไดรั้บ  แต่แน่นอนการผลิตในปริมาณมากขนาดนั้นจ าเป็นตอ้งมีการลงทุนอยา่งมากในตวัเคร่ืองจกัร  
ซ่ึงเขาก็ทุ่มเททุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีเพื่อส่ิงน้ี  การประกอบติดตั้งเคร่ืองจกัรใชเ้วลา 6 เดือน  และมาริโอไ้ดป้รับปรุง
กิจการของเขาเสียใหม่โดยปล่อยลูกคา้เดิมออกไปเพื่อจะไดมี้เวลาและก าลงัการผลิตเต็มท่ีส าหรับลูกคา้ใหม่      
6 เดือนต่อมากระบวนการผลิตก็พร้อมส าหรับใบสั่งซ้ือ  ในท่ีสุดหลงัจาก 1 ปีผา่นไป เขาก็ไดรั้บสัญญาซ้ือขาย  
ซ่ึงเป็นประกนัก าไรกอ้นใหญ่ของเขา  ขณะเดียวกนัข่าวลือวา่สายการบินมีปัญหาเร่ิมแพร่ออกไป  มาริโอไ้ม่ได้
เตรียมหนทางถอยส าหรับตวัเอง  เขากลบัรุกคืบไปขา้งหนา้และเช่ือวา่ข่าวลือดงักล่าวเป็นเพียงข่าวลือทัว่ ๆ ไป  
มนัไม่มีทางป็นจริง  การประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการท าให้มาริโอช็้อค  การด าเนินการทุกอย่างของ        
สายการบินตอ้งหยดุชะงกั  บริษทัอยูใ่นภาวะลม้ละลาย  ไม่เพียงไม่มีใบสั่งซ้ือเท่านั้น แต่มาริโอย้งัไม่ไดรั้บเงิน
ค่าสินคา้งวดสุดทา้ย จ านวน 5,775,000.- บาทอีกดว้ย  มาริโอรู้้สึกเหมือนตวัเขาเองก าลงัลม้ละลายเหมือนกนั  
ใบสั่งซ้ือท่ีเหลืออยูท่ี่เขาพอรวบรวมไดใ้นปัจจุบนั  ไม่เพียงพอจ่ายเงินกูค้่าอุปกรณ์จากธนาคารดว้ยซ ้ า  เขาอาจ
จตอ้งสูญเสียทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีไดม้าจากน ้าพกัน ้าแรงของตนเอง รวมไปถึงบา้นของเขาดว้ย ณ จุดน้ีเองเขา ก็ไม่มี
เงินส ารองเหลือส าหรับยามเกษียณอีกต่อไปแล้ว  เพราะเขาได้น ามาใช้จ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ทั้ งหลาย              
ความพยายามอนัแสนเหน่ือยยากตลอดระยะเวลา 32 ปีในการสร้างกิจการใหป้ระสบความส าเร็จ ตอ้งกลบักลาย 
เป็นเพียงความวา่งเปล่า  มาริโอท้อ้แทห้มดหวงัในชีวติเสียแลว้ (โออ้นาถ ) 

 

ใบงานกจิกรรมที ่2: กรณศึีกษา 
 

 

2 
กรณศึีกษา 

 

 
 

2 
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ค าถาม 
1. สาเหตุของปัญหาของมาริโอคื้ออะไร 
2. มาริโอมี้แนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งไรไดบ้า้ง 
3. มาริโอมี้ทางเลือกอ่ืนในการแกปั้ญหาหรือไม่ 

4. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรส าหรับมาริโอ ้ในการป้องกนัปัญหาเช่นน้ีในอนาคต 
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บทที่ 4 
การเงนิ 

 
 
 
 

 
 การวางแผนการเงิน 
 แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน 
 หลกัการท าบญัชี 
 การจดัท าและประมาณการงบกระแสเงินสดส าหรับกิจการ 
 ความเส่ียงทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: การวางแผนการเงิน 
 
 
 
   
 

 ผูเ้รียนสามารถจดัท างบการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 
 
 

 
1) วตัถุประสงคข์องการวางแผนการเงิน 
2) ความส าคญัของแผนการเงิน 
3) องคป์ระกอบของแผนการเงิน 
4) สมมติฐานทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการประมาณการงบการเงิน 
5) การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Break Even Point) 
6) การจดัท าประมาณการงบการเงิน 

 
 
 
 

 
วตัถุประสงค์การวางแผนการเงิน 

การวางแผนการเงินมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1.  เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเงินคือผลการด าเนินงาน  
2.  แผนการเงินเป็นแถลงการณ์ถึงส่ิงท่ีจะด าเนินงานในอนาคต ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของตวัเลข 

เพื่อช่วยก าหนดแนวทางการเปล่ียนแปลงและการเติบโตของกิจการ 
แผนการเงินมีความส าคัญต่อกจิการดังนีค้ือ 

1.  การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้กิจการหลีกเล่ียงอุปสรรคขัดขวางโอกาส
ความกา้วหนา้ของกิจการในอนาคต 

สังเขปเนือ้หา 
 

การวางแผนการเงนิ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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2.  การวางแผนการเงินระยะยาวเป็นวิธีการคิดเก่ียวกบัอนาคตอยา่งเป็นระบบ และคาดการณ์ถึงปัญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนล่วงหนา้ 

3.  การขาดการวางแผนระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นมูลเหตุส าคญัท่ีท าให้กิจการประสบปัญหา
ทางการเงินและลม้เหลว 
ลกัษณะของแผนการเงินทีด่ี มีดังนี้ 

1.   ตอ้งระบุงบประมาณทางการเงินและผลประกอบการท่ีชดัเจน 
2.  ตอ้งระบุความตอ้งการดา้นการเงินจากแหล่งต่าง ๆ จ านวนเงินท่ีตอ้งการ และระยะเวลาท่ีตอ้งการ เช่น 

เงินกูร้ะยะสั้นหรือระยะยาว หรือเงินทุน 
3.  ตอ้งมีการวเิคราะห์โครงการลงทุนและปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน 
4.  ตอ้งมีการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน และอตัราส่วนทางการเงิน 

องค์ประกอบของแผนการเงิน 
1. การจดัท าประมาณการงบการเงิน ประกอบดา้ย 

 งบก าไรขาดทุน 
 งบกระแสเงินสด 
 งบดุล 
 ความตอ้งการเงินกูแ้ละเงินลงทุน ประกอบดว้ยจ านวนเงินและระยะเวลา 

2. การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
3. การวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อโครงการ 

 Sensitivity Analysis 
 Scenario Analysis 

4. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ประกอบดว้ย 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios) 
 อตัราส่วนความสามารถในการใชสิ้นทรัพย ์(Activity ratios) 
 อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) 

การจัดท าประมาณการงบการเงิน 
งบประมาณการเงิน มี 3 งบหลกั คือ 
1.  งบก าไรขาดทุน มีลกัษณะท่ีส าคญัคือ 

        -  เป็นการสรุปผลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการด าเนินธุรกิจ เพื่อแสดงผลการด าเนินงาน  คือผลก าไร
หรือขาดทุนส าหรับงวดเวลาหน่ึง  

-  ใช้ในการประมาณการและติดตามก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการใน
อนาคต 
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2.  งบกระแสเงินสด 
-  แสดงการเคล่ือนไหวของเงินสดเขา้และเงินสดออกธุรกิจส าหรับงวดระยะเวลาหน่ึง ท าให้ทราบ

ถึงส่ิงท่ีเช่ือมโยงกิจกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงินทุนของกิจการเขา้ดว้ยกนั  
-  ใชป้ระมาณการและติดตามเงินสดส าหรับการด าเนินงานและการขยายตวัของธุรกิจ 

3.  งบดุล 
-   แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง 
-  โครงสร้างของงบดุลประกอบดว้ยสินทรัพย ์(แหล่งใชไ้ปของเงินทุน) และหน้ีสินและส่วนของ

เจา้ของ(แหล่งท่ีมาของเงินทุน) 
-  ใชป้ระมาณการและติดตามการเติบโตของมูลค่า (หรือทุน) ของกิจการ และศกัยภาพการด าเนิน

ธุรกิจของกิจการ 
ลกัษณะของงบการเงินในอดีต ปัจจุบัน ทีม่ีผลต่อประมาณการงบการเงินในอนาคต 
 

 อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
ปีxx0 ปี xx1 ปี xx2 ปี xx3 ปี xx4 ปี xx5 ปี xx6 

สินทรัพย ์        
หน้ีสิน        
ส่วนของผูถื้อหุ้น        
หน้ีสิน        
ส่วนของผูถื้อหุ้น        
งบก าไรขาดทุน        
งบกระแสเงินสด        

   เมื่อวาน      วนันี้      วนัพรุ่งนี ้+ ต่อไป  
ประโยชน์ของการจัดท าประมาณการงบการเงิน 

งบการเงินท่ีส าคญัท่ีธนาคารจะตรวจสอบในแผนธุรกิจของ SMEs ไดแ้ก่ 
1.  งบดุล ซ่ึงจะตอบค าถามไดถึ้ง 

 ขนาดและโครงสร้างของการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เป็นอยา่งไร 

 ขนาดและโครงสร้างของแหล่งหน้ีสินระยะสั้นและระยะยาวเป็นอยา่งไร 
 มีการจดัการการลงทุนในสินทรัพยต่์างๆและการกูย้มืหน้ีสินอยา่งไร 

2.  งบก าไรขาดทุน ซ่ึงจะตอบค าถามไดถึ้ง 
 การประมาณการรายไดจ้ากการขายสมจริงหรือไม่ 
 มีการจดัการอยา่งไรเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
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 ผลการด าเนินงานคือมีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเป็นอยา่งไร 
3.  งบกระแสเงินสด ซ่ึงจะตอบค าถามไดถึ้ง 

 แหล่งของเงินสดได ้มาจากท่ีไหนและน าไปใชอ้ยา่งไรบา้ง 
 เงินสดท่ีมีอยูเ่พียงพอส าหรับกิจกรรมของธุรกิจในปัจจุบนัหรือไม่ 
 มีเงินสดคงเหลือหลงัจากใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติเพียงพอท่ีจะช าระภาระ

หน้ีสินไดห้รือไม ่
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการท าประมาณการงบการเงิน 

 สภาพการผนัแปรของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
 สภาพอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมลกัษณะไหนมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยหีรือไม่ 
 สภาพการตลาดและการแข่งขนัของกิจการ 
 รูปแบบของการบริหารจดัการ 
 ความแน่นอนของการคาดการณ์รายรับในอนาคต 

สมมติฐานทางการเงินทีต้่องใช้ในการประมาณการงบการเงิน 
ลกัษณะของกจิการ 

 ประเภทของกิจการ เป็นประเภทให้บริการ ประเภทซ้ือมาขายไป หรือประเภท
อุตสาหกรรม เพราะลกัษณะของอุปกรณ์และการลงทุนจะแตกต่างกนัตามประเภท 

 การด าเนินธุรกิจ กิจการด าเนินธุรกิจเอง หรือจา้งผูอ่ื้นผลิตและบริหาร 
 ภาระผกูพนัต่างๆ เช่นภาระหน้ีสิน เป็นตน้ 
 คู่แข่งขนัทางตรง คือธุรกิจอ่ืนท่ีผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการเหมือนกนัมีก่ีราย 
 ผลิตภณัฑ ์มีผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ดแทนกนัไดห้รือไม่ 

      รายรับ 
 จ านวนขายท่ีฝ่ายการตลาดประมาณการไวจ้  านวนก่ีหน่วย 
 การก าหนดราคาขายต่อหน่วยๆละก่ีบาท 
 การเติบโตของจ านวนหน่วยท่ีขาย 
 การเติบโตของราคาขายต่อหน่วย 
 ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายเช่ือคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขายทั้ งหมด ก าหนด

ระยะเวลาช าระหน้ีก่ีวนั และมีหน้ีสูญ(ลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไม่ได)้ หรือไม่จ  านวนเท่าใด 
 รายไดอ่ื้นๆคืออะไร คิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายไดท้ั้งหมด 

รายจ่ายเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า 
 ซ้ือสินคา้เป็นเงินสดคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดซ้ือทั้งหมด 
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 เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดซ้ือทั้งหมด 
 ตน้ทุนขายต่อหน่วยหน่วยละก่ีบาท  

รายจ่ายในการขาย 
 ค่านายหนา้ 
 กิจกรรมทางการตลาด เช่นการส่งเสริมการขาย  

รายจ่ายในการบริหาร 
 เงินเดือน = จ  านวนพนกังานก่ีคน x อตัราเงินเดือนต่อเดือน 
 ค่าพาหนะ 
 วสัดุส านกังาน 
 ค่าเช่า 
 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์
 ค่าขนส่งสินคา้     

                                    ฯลฯ 
รายจ่ายลงทุน 

 กิจการมีแผนการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือไม่ 
 ขั้นตอนการผลิต เป็นอยา่งไร 

แหล่งเงินทุน 
 กิจการมีเงินกู้ประเภทใดระยะสั้ นหรือระยะยาว และมีการจ่ายคืนเงินกู้อย่างไร           

กูม้าแลว้เท่าใด อตัราดอกเบ้ียเท่าใด และมีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเป็นจ านวนเท่าใด 
 กิจการมีทุนส ารองอยา่งไร 

ล าดับขั้นตอนในการจัดท าประมาณการงบการเงิน 
ขั้นที ่1  จดัท าประมาณการงบก าไรขาดทุน  

      ขั้นที ่2  จดัท าประมาณการงบกระแสเงินสด  
      ขั้นที ่3  จดัท าประมาณการงบดุล 

การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point) 
การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน หมายถึง การค านวณหาจ านวนหน่วยของการขายสินคา้วา่จะตอ้งขายสินคา้เป็น

จ านวนก่ีหน่วยจึงจะคุม้ค่าใชจ่้ายคงท่ีท่ีเกิดข้ึน จุดคุม้ทุนจะเป็นจุดท่ีก าไรเท่ากบัศูนย ์ถา้กิจการขายสินคา้ไดใ้น
ปริมาณมากกว่าจุดคุม้ทุนแสดงวา่กิจการจะมีผลก าไรจากการด าเนินงาน แต่ถา้กิจการขายสินคา้ไดใ้นปริมาณ
นอ้ยกวา่จุดคุม้ทุนแสดงวา่กิจการจะมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 
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การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อโครงการ 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงการลงทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทที ่1 Sensitive Analysis เป็นการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงวา่มีผลกระทบ

ต่อโครงการอยา่งไร ความเส่ียงและผลท่ีเกิดข้ึนของการเปล่ียนแปลงปัจจยัชนิดใดท่ีมีผลต่อกระแสเงินสดของ
กิจการมากท่ีสุด 

ประเภทที่ 2  Scenario Analysis เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆท่ีมีผลต่อโครงการอย่างไร 
สถานการณ์ใดมีผลต่อโครงการมากท่ีสุดและโครงการจะแกไ้ขอยา่งไร 
 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินหรือการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน แบ่งเป็น 
1. อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios) เช่น 

1.1  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน จะบอกถึงวา่ จ  านวนสินทรัพยร์ะยะสั้น มีเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระ
หน้ีสินระยะสั้นหรือไม่ หาไดโ้ดยใชสู้ตรดงัน้ี 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
หน้ีสินหมุนเวยีน 

ผลท่ีออกมาถ้าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูง แสดงว่ามีสินทรัพยม์ากกว่าหน้ีสินท่ีตอ้งจ่าย
ภายใน 1 ปี กิจการมีสภาพคล่องดี 

1.2  อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องตวั จะบอกถึงว่ากิจการมีจ านวนสินทรัพยท่ี์สามารถแปลง
เป็นเงินสดไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วคือเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ี และตัว๋เงินรับเพียงพอท่ีจะช าระหน้ีสิน
ระยะสั้นหรือไม ่หาไดโ้ดยใชสู้ตรดงัน้ี 

สินทรัพยห์มุนเวยีน- สินคา้คงเหลือ - รายไดค้า้งรับ  - ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 
                                            หน้ีสินหมุนเวยีน 
ผลท่ีออกมาถา้อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องตวัสูง แสดงวา่ความสามารถช าระหน้ีระยะสั้นสูง 

กิจการมีสภาพคล่องดี 
2.  อตัราส่วนความสามาถในการใชสิ้นทรัพย ์(Activity ratios) เช่น 

2.1  อตัราการหมุนของลูกหน้ีและระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ี จะบอกถึงความสามารถในการ
เรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีของกิจการ หาไดโ้ดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 

       อตัราการหมุนของลูกหน้ี =          ขายเช่ือ 
                                                 ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย* 
 

         *  ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย  =  ลูกหน้ีตน้ปี + ลูกหน้ีปลายปี 
                                                                2 
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ระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ี   =                 365 
                                                           อตัราการหมุนของลูกหน้ี   
ผลท่ีออกมาถา้อตัราการหมุนลูกหน้ีสูง แสดงวา่กิจการสามารถเก็บหน้ีไดเ้ร็ว การบริหารลูกหน้ีดี 
2.2  อตัราการหมุนของสินคา้และระยะเวลาในการขาย จะบอกถึงความสามารถในการขายสินคา้

ของกิจการหาไดโ้ดยใชสู้ตร       
 

  อตัราการหมุนของสินคา้  =        ตน้ทุนขาย 
                                    สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย* 
 

  *  สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย  =  สินคา้คงเหลือตน้ปี + สินคา้คงเหลือปลายปี 
                                                                                                 2 
  ระยะเวลาการขายสินคา้    =                   365 
              อตัราการหมุนของสินคา้ 

ผลท่ีออกมาถา้อตัราการหมุนของสินคา้สูง แสดงวา่กิจการสามารถขายสินคา้ไดม้าก การบริหาร
สินคา้ดี 

2.3  อตัราการหมุนของเจา้หน้ีและระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี จะบอกถึงความสามารถในการ
บริหารจดัการเจา้หน้ี หาไดโ้ดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 

อตัราการหมุนของเจา้หน้ี  =                 ตน้ทุนขาย 
                                                        เจา้หน้ีถวัเฉล่ีย 
ระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี  =                       365 
                                  อตัราการหมุนของเจา้หน้ี 

ผลท่ีออกมาถ้าอตัราการหมุนของเจ้าหน้ีสูง แสดงว่ากิจการจ่ายหน้ีเร็ว แสดงว่าการบริหาร
จดัการเจา้หน้ีไม่ดี 

3.  อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร(Profitability ratios) เช่น 
 3.1  อตัราก าไรขั้นตน้ เป็นอตัราส่วนระหวา่งก าไรขั้นตน้ (ขาย – ตน้ทุนขาย) ต่อยอดขาย แสดง
ถึงยอดขายท่ีมีอยูห่ลงัจากหกัตน้ทุนขายแลว้ส าหรับการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ หาไดโ้ดยใชสู้ตร ดงัน้ี                             

ก าไรขั้นตน้ 
                  ยอดขาย 
3.2  อตัราก าไรสุทธิ เป็นอตัราส่วนระหวา่งก าไรสุทธิ (ก าไรขั้นตน้ – ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร – ดอกเบ้ียเงินกูย้มื – ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล) ต่อยอดขายสุทธิ แสดงถึงประสิทธิภาพการหารายไดข้อง
กิจการ หาไดโ้ดยใชสู้ตร ดงัน้ี    

ก าไรสุทธิ 
ยอดขาย 
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3.3  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ เป็นอตัราส่วนระหวา่งก าไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

แสดงใหเ้ห็นถึงร้อยละของยอดขายหลงัจากหกัตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ดอกเบ้ียและภาษี ท่ี
เหลืออยูใ่ห้แก่ผูถื้อหุน้ หาไดโ้ดยใชสู้ตรดงัน้ี 

   ก าไรสุทธิ 
          ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ประโยชน์ของอตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน ประโยชน์ต่อเจ้าของกจิการ SMEs ประโยชน์ต่อธนาคาร 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน มีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอหรือไม่ ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอหรือไม่ 
จ านวนวนัรับช าระจาก
ลูกหน้ี 

ลูกคา้มีการช าระเงินตรงเวลาหรือไม่ ธุรกิจมีการจดัการสินทรัพยเ์พื่อการค้า
อยา่งไร 

จ านวนวนัสินคา้คงคลงัอยู่
ในคลงัสินคา้ 

มีการจดัการสินคา้คงคลงัถูกตอ้งหรือไม่ ธุรกิจมีการผลิตมากเกินไปหรือสต๊อก
สินคา้คงคลงัมากเกินไปหรือไม่ 

จ านวนวนัจ่ายช าระให้
เจา้หน้ี 

มีการจ่ายช าระผูข้ายหรือเจา้หน้ีตรงเวลา
หรือไม่ 

ธุรกิจมีการจัดการกับหน้ีสินระยะสั้ น
อยา่งไร 

อตัราก าไรสุทธิ ผลก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการขายนั้นดี
หรือไม่ 

ลูกค้าด าเนินงานแล้วสามารถสร้างผล
ก าไรท่ีดีหรือไม่ 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

วธีิการจดัหาเงินทุนท่ีมีอยูดี่หรือไม่ 
เจา้ของมีผลตอบแทนจากเงินท่ีลงทุนไป
อยา่งไร 

วิธีการจดัหาเงินทุนของลูกคา้เหมาะสม
หรือไม่ 

ผู้เกีย่วข้องหลกักบัแผนการเงิน 
แผนการเงินมีความส าคญัมากต่อทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดเ้สียใน SMEs ดงัน้ี 

ธนาคารหรือเจ้าหนี ้ เพื่อประเมินศกัยภาพของ SMEs และความสามารถช าระหน้ี 
ผู้ลงทุน   เพื่อประเมินศกัยภาพการเติบโตและความเขม้แขง็ทางการเงิน 
ลูกค้า เพื่อประเมินความสามารถว่าจะสามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัหรือข้อตกลงตาม

สัญญาไดห้รือไม ่
กรณศึีกษา 1 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัชา้ง ช่างกลึง ท าการผลิตอะหลัย่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัต่าง ๆ ในนิคม
อุตสาหกรรมล าพูน ในปี 2551 ไดรั้บค าสั่งซ้ือเป็นจ านวนมาก ก าลงัการผลิตท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไม่สามารถผลิต
ได ้จึงส่งงานท่ีได้ต่อให้กบัโรงกลึงอ่ืน ๆ มาปรึกษาท่านว่าตอ้งการขยายกิจการโดยการกูเ้งินจากธนาคารมา
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ลงทุนในเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึน เป็นเงิน 2,000,000 บาท ทางห้างจะตอ้งมีการจดัท าแผนทางการเงินอะไรบา้ง เพื่อ
อะไร จึงจะไดรั้บความสนใจจากธนาคารใหไ้ดรั้บเงินกูต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ 
 
กรณีศึกษา 2 

บริษทัสู้แลว้รวย จ ากดั 
งบดุล 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร                   100 
ลูกหน้ีการคา้                                            30 
สินคา้คงเหลือ                                          40 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน                            20 
    รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน                     190 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวียน 
เงินกูธ้นาคาร(1)                                   150 
เจา้หน้ี                                                    15 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                                    10 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน                                5 
   รวมหน้ีสินหมุนเวยีน                        180 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน                                                         - 
อาคาร                                                       - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน                                260 
หกัค่าเส่ือมราคาสะสม                           (10) 
   รวมท่ีดินอาคารและอุปกรณ์               250 
รวมสินทรัพย ์                                       440 

เงินกูร้ะยะยาว                                         50 
    รวมหน้ีสิน                                        230 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุน                                                          50 
ก าไรสะสม                                           160  
    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น                        210 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้          440 
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บริษัทสู้แล้วรวย จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับเดือนส้ินสุด วนัที ่30 มิถุนายน 2551 
 

รายได ้   
 ขาย   1,000 

 รายไดอ่ื้นๆ            -      
 รวมรายได ้ 1,000 
ค่าใชจ่้าย  500 

 ตน้ทุนขาย   

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  300 

 ดอกเบ้ียจ่าย                                                                     50 
 รวมค่าใชจ่้าย                                                  850 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี   150 
ภาษีเงินได ้   (15) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ                                                                    135 
ก าไรสะสมตน้ปี             25 
ก าไรสะสมปลายปี                                                                      160 

 
 
 จากรายงานทางการเงินของบริษทัสู้แลว้รวย จ ากดั ให้ท่านวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินพร้อมทั้ง
แสดงขอ้คิดเห็น เพื่อบริษทัฯ จะไดน้ าเสนอต่อสถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรม : รายงานการเงนิ 
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กรณีศึกษา 1 
 สรุปจากขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัแผนการเงิน 
 
กรณีศึกษา 2 
1.  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน   =           190  =  1.06     มากกวา่ 1 ดี 
                                                                    180  
2.  อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั  =          190 – 40 – 20      = 0.82   นอ้ยกวา่              
                                                                   180 
3.  อตัราการหมุนของลูกหน้ี      =           1,000  =  33.33 คร้ังต่อปี 
                                                                       30 
4.  ระยะเวลาในการเก็บหน้ี =  365  =  11 วนัต่อคร้ัง 
                                                                    33.33 
5.  อตัราการหมุนของสินคา้ = 500  = 12.5 คร้ังต่อปี 
                                                                      40 
6.  ระยะเวลาในการขายสินคา้ = 365  = 29 วนัต่อคร้ัง 
                                                                    12.5 
7.  อตัราการหมุนของเจา้หน้ี = 500  = 33.33 คร้ังต่อปี 
                                15 
8.  ระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี = 365  =  11 วนัต่อคร้ัง 
                  33.33 
9.  อตัราก าไรขั้นตน้  =  500  x 100 = 50% 
                                                                    1,000 
10.  อตัราก าไรสุทธิ  = 135  x 100 = 13.5% 
                  1,000 
11. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = 135 x 100 = 64% 
         210 
 
 
 

แนวการตอบ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: แนวคดิเกีย่วกบัต้นทุน 
 
 
 
   

 
1) ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายของตน้ทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2) ผูเ้รียนสามารถค านวณตน้ทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 
 
 

 
1) ความหมายของตน้ทุน 
2) การจ าแนกตน้ทุน 
3) การค านวณตน้ทุน 
4) การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

 
 
 
 

การประกอบธุรกิจเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหาร จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลตน้ทุนของกิจการ เป็นเคร่ืองช่วยใน
การตดัสินใจ การวางแผน ควบคุม และประเมินผลการปฏิบติั ซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลกัในการบริหารธุรกิจ เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  การบญัชีตน้ทุนจึงเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.  ใชใ้นการค านวณตน้ทุนในการผลิตสินคา้หรือบริการ 
 2.  ใชใ้นการวดัผลก าไรขาดทุนประจ างวด 

3.  ใชใ้นการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกิจการ 
4.  ใชใ้นการก าหนดราคาขายสินคา้หรือบริการ 
5.  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ เช่น การตดัสินใจลงทุน การผลิตเองหรือซ้ือจากบุคคลภายนอก 
6.  ใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
     ของการใชท้รัพยากรต่างๆ ในการปฏิบติังาน 

 

สังเขปเนือ้หา 
 

แนวคดิเกีย่วกบัต้นทุน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ความหมายของต้นทุน 
 ตน้ทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ ซ่ึงอาจจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพยอ่ื์น 
หุ้นทุน หรือการให้บริการ หรือการก่อหน้ี ทั้งน้ีรวมถึงผลขาดทุนท่ีวดัค่าเป็นตวัเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ 
การจ าแนกต้นทุน 

การจ าแนกตน้ทุนข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการน าไปใชข้องผูบ้ริหาร สรุปไดด้งัน้ี 
1.  การจ าแนกตน้ทุนการผลิต และตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
     1.1  ตน้ทุนการผลิตสินคา้ มีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่3 ชนิด คือ วตัถุทางตรง แรงงานทางตรง และ

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
           วตัถุทางตรง หมายถึง มูลค่าของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินคา้โดยตรง และเป็นส่วนส าคญัท่ี

สามารถคิดเขา้เป็นตน้ทุนของหน่วยท่ีผลิตไดง่้าย เช่น ผา้เป็นวตัถุทางตรงของการผลิตเส้ือส าเร็จรูป 
            แรงงานทางตรง หมายถึง ค่าแรงท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้โดยตรง และสามารถคิดเขา้เป็นตน้ทุน

ของหน่วยท่ีผลิตไดโ้ดยง่าย เช่น ค่าแรงช่างเยบ็ผา้ เป็นแรงงานทางตรงของการผลิตเส้ือส าเร็จรูป 
            ค่าใช้จ่ายในการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเก่ียวกับการผลิตสินค้า แต่ไม่รวมถึงค่า

วตัถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรง เช่น ค่าเช่าอาคารโรงงาน ค่าน ้า ค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นการผลิต 
    1.2  ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต  

ค่าใชจ่้ายในการขาย หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการขายสินคา้ เช่น 
ค่านายหนา้พนกังานขาย ค่าขนส่งเม่ือขาย 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร หมายถึง ค่าใชจ่้ายทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในการบริหารกิจการโดยรวม เช่น 
เงินเดือนผูบ้ริหาร ค่าเช่าอาคาร 

2.  การจ าแนกตน้ทุนในงบการเงิน  
     2.1  ตน้ทุนผลิตภณัฑ ์ หมายถึง ตน้ทุนท่ีใชไ้ปในการผลิตสินคา้ หรือตน้ทุนการซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป

มาไวจ้  าหน่าย ส าหรับธุรกิจบริการจะไม่มีตน้ทุนผลิตภณัฑ ์
     2.2  ตน้ทุนตามงวดเวลา หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายในงวดเวลาหน่ึง ๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการขาย

และค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งหมด 
3.  การจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรม 
     3.1 ตน้ทุนผนัแปร หมายถึง ตน้ทุนท่ีจ านวนรวมเปล่ียนแปลงไป ในทิศทางเดียวกนักบัระดับ

กิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ตดัเส้ือ 1 ตวัใชผ้า้ 100 บาท ถา้ตดัเส้ือ 2 ตวั ใชผ้า้ 200 บาท 
     3.2  ตน้ทุนคงท่ี หมายถึง ตน้ทุนท่ีจ านวนรวมไม่เปล่ียนแปลงไป ตามระดบักิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลง

ไป เช่น โรงงานผลิตเส้ือ ตดัเส้ือได ้1 ตวั จ่ายค่าเช่าอาคาร 100  บาท ถา้ตดัเส้ือ 2 ตวั ก็จ่ายค่าเช่าอาคาร 100  
บาท 

 

4.  การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการวางแผนและควบคุม 
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     4.1  ตน้ทุนทางตรง และตน้ทุนทางออ้ม 
            4.1.1  ตน้ทุนทางตรง หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้สามารถระบุไดช้ดัเจน วา่เป็นของสินคา้

ชนิดใด หรือเกิดจากหน่วยงานใด เช่น เงินเดือนหัวหน้าคนงาน เป็นต้นทุนทางตรงของโรงงาน เงินเดือน
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย เป็นตน้ทุนทางตรงของฝ่ายขาย 

            4.1.2  ตน้ทุนทางออ้ม หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจน วา่เป็นของสินคา้
ชนิดใด หรือเกิดจากหน่วยงานใดโดยตรง เช่น เงินเดือนประธานกรรมการบริษทั 

     4.2  ตน้ทุนท่ีควบคุมไดแ้ละตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได ้
            4.1.2  ตน้ทุนท่ีควบคุมได ้หมายถึง ตน้ทุนท่ีผูบ้ริหารสามารถก าหนดให้เกิดข้ึนได ้เช่น ก าหนด

จ านวนพนกังานท่ีตอ้งจา้ง 
            4.1.2  ตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได ้หมายถึง ตน้ทุนท่ีผูบ้ริหารไม่สามารถก าหนดใหเ้กิดข้ึนได ้  
 

5.  การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 
     5.1  ตน้ทุนเสียโอกาส หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปในการเลือกทางเลือกหน่ึง แทนท่ีจะเลือก

ทางเลือกอ่ืน เช่น กิจการผลิตเส้ือมีก าไร 100 บาท แต่มีคนมาผลิตกางเกง จึงหยดุผลิตเส้ือ เน่ืองจากก าลงัผลิตไม่
เพียงพอ ดงันั้นกิจการจึงมีตน้ทุนเสียโอกาส 100 บาท 

     5.2  ตน้ทุนจม  หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต จึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจ เช่น ตน้ทุนการ
สร้างโรงงานแลว้เสร็จเม่ือปีก่อนไม่วา่จะตดัสินใจผลิตสินคา้อะไรจ านวนเท่าใด จะไม่มีผลต่อการตดัสินใจแลว้ 

 

6.  การจ าแนกตน้ทุนคุณภาพ  
      6.1  ตน้ทุนเพื่อการป้องกนั เป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดจ านวนสินคา้ท่ีไม่ได้
คุณภาพลง เช่นตน้ทุนการท ากิจกรรมการฝึกอบรมพนกังานดา้นคุณภาพ 
      6.2  ตน้ทุนเพื่อการประเมินผล เป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อคน้หาให้พบสินคา้ท่ี
ไม่ไดคุ้ณภาพใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด 
      6.3  ตน้ทุนความลม้เหลวท่ีพบจากภายใน เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ ก่อนส่งให้ลูกคา้ 
เช่น ตน้ทุนการแกไ้ขสินคา้ ตน้ทุนของเสีย 
      6.4  ตน้ทุนความลม้เหลวท่ีพบจากภายนอก เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ ภายหลงัจาก
ส่งใหลู้กคา้  เช่น การรับคืนสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ  

7.  ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพื่อป้องกนัมิให้ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจ ส่งผลเสียหายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม   
           7.1  ตน้ทุนเพื่อการป้องกนั เช่น การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการควบคุมมลพิษ 
      7.2  ตน้ทุนเพื่อการประเมินผล เช่น การตรวจสอบสารเจือปน 
      7.3  ตน้ทุนความลม้เหลวท่ีพบจากภายใน เช่น ค่าใชจ่้ายในการก าจดัของเสียหรือเศษซาก 

     7.4  ตน้ทุนความลม้เหลวท่ีพบจากภายนอก เช่น ค่าใชจ่้ายในการท าความสะอาดและก าจดัคราบ 
ของเสียท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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การค านวณต้นทุน 
  ส าหรับธุรกิจพาณิชยกรรมท่ีซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปมาจ าหน่าย เช่น ซ้ือเส้ือมาขาย การค านวณ
ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 สินคา้คงเหลือตน้งวด (1 มกราคม  2550)     20 (บาท) 
 บวก ซ้ือสินคา้      120 
             บวก ค่าขนส่งสินคา้เม่ือซ้ือ      10 
        130     
         หกั ส่งคืนสินคา้   5    
   ส่วนลดรับ    5   10  120   
 สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย       140 
 หกั สินคา้คงเหลือปลายงวด (31 ธนัวาคม 2550)      30 
 ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย       110 
 ส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้หรือธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น โรงงานตดัเยบ็เส้ือส าเร็จรูป การค านวณตน้ทุน
การผลิต ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง (เช่น ตน้ทุนค่าผา้)  แรงงานทางตรง (เช่น ค่าแรงคนตดัผา้ ค่าแรงคน 
เยบ็ผา้) ค่าใชจ่้ายในการผลิต หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตทั้งหมด ยกเวน้ วตัถุดิบทางตรง แรงงาน
ทางตรง เช่น วตัถุดิบทางออ้ม (เช่น ด้าย กระดุม) แรงงานทางออ้ม (เช่น ค่าแรงคนท าความสะอาดโรงงาน  
เงินเดือนผูจ้ดัการฝ่ายผลิต)  ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน ๆ (เช่น ค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นโรงงาน ค่าเบ้ียประกนัภยัโรงงาน  
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร) 
การค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ ์และตน้ทุนขายของธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 การค านวณตน้ทุนการผลิตระหวา่งงวด 
  วตัถุดิบทางตรง (เช่น ตน้ทุนค่าผา้)  :-     (บาท) 
           วตัถุดิบตน้งวด       30 
            บวก ซ้ือวตัถุดิบ                              220 
            วตัถุดิบท่ีมีไวเ้พื่อใช ้                 250 
             หกั วตัถุดิบปลายงวด     50 200      
  บวก ค่าแรงงานทางตรง (เช่น ค่าแรงคนตดัผา้ ค่าแรงคนเยบ็ผา้)  300  
  บวก ค่าใชจ่้ายในการผลิต :- 
          วตัถุดิบทางออ้ม (เช่น ดา้ย กระดุม)    10 
           ค่าแรงงานทางออ้ม (เช่น ค่าแรงคนท าความสะอาดโรงงาน) 10 
           ค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นโรงงาน      50 

         ค่าเบ้ียประกนัภยัโรงงาน     20 
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         ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร     10 100 
  

  ตน้ทุนการผลิตระหวา่งงวด      600 
  
การค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป 
  งานระหวา่งท าตน้งวด                  150 
  
  บวก ตน้ทุนการผลิตระหวา่งงวด                 600 
  รวม                    750 
  หกั งานระหวา่งท าปลายงวด      50 
  ตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป                 700 

หาร จ านวนหน่วยสินคา้ท่ีผลิตเสร็จ     10
 (หน่วย)  

ตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป ต่อหน่วย     70       (บาท / หน่วย) 
       
  การค านวณตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 
  สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด                  300 (บาท) 
  บวก ตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป                700 
  สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย               1,000 
  หกั สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด                 200  
  ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย                  800  
       

การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน 
 

 กิจการจะอยูร่อดไดเ้ม่ือสามารถประกอบการแลว้มีรายไดร้ะดบัหน่ึง เพียงพอท่ีจะคุม้กบัค่าใชจ่้ายรวม
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน หากไม่สามารถสร้างรายไดถึ้งระดบัดงักล่าว กิจการจะพบปัญหาการขาดทุน ดงันั้นผูบ้ริหาร 
ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนความอยูร่อดของกิจการ เรียกวา่ การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
 จุดคุม้ทุน หมายถึง ระดบัการขายท่ีท าใหร้ายไดร้วมเท่ากบัค่าใชจ่้ายรวมพอดี ณ ระดบัการขายน้ี 
จะไม่มีก าไร หรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
 ดงันั้นทุกคร้ังท่ีจะผลิตหรือขายสินคา้ ควรจะตอ้งค านวณจุดคุม้ทุนก่อนเพื่อจะไดท้ราบจ านวนหน่วยท่ี
ผลิตและขายแลว้คุม้ทุน ซ่ึงมีวธีิการค านวณดงัน้ี 
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การค านวณจุดคุ้มทุน 
1. พิจารณาแบ่งตน้ทุนโดยการจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรม กล่าวคือ  
     1.1 ตน้ทุนผนัแปร หมายถึง ตน้ทุนท่ีจ านวนรวมเปล่ียนแปลงไป ในทิศทางเดียวกนักบัระดับ

กิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนต่อเม่ือผลิตหรือขายสินคา้เท่านั้น กล่าวคือ ถา้ผลิตหรือขาย
มากตน้ทุนผนัแปรก็จะมากข้ึนตามไปดว้ย เช่น ตดัเส้ือ 1 ตวั ใชผ้า้ 100 บาท ถา้ตดัเส้ือ 2 ตวั ใชผ้า้ 200 บาท 

     2.2  ตน้ทุนคงท่ี หมายถึง ตน้ทุนท่ีจ านวนรวมไม่เปล่ียนแปลงไป ตามระดบักิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งจ่ายเสมอไม่วา่จะผลิตและขายหรือไม่ก็ตาม เช่น โรงงานผลิตเส้ือ ตดัเส้ือได ้1 ตวั จ่าย
ค่าเช่าอาคาร 100  บาท ถา้ตดัเส้ือ 2 ตวั ก็ยงัคงจ่ายค่าเช่าอาคาร 100  บาท เท่าเดิม 

2. ค านวณหาจุดคุม้ทุน ซ่ึงมีวธีิการค านวณดงัน้ี 
จุดคุม้ทุน(หน่วย)       =           ตน้ทุนคงท่ีรวม 
     ราคาขายต่อหน่วย   -   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

ตัวอย่าง การค านวณจุดคุ้มทุน 
 โรงงานผลิตเส้ือส าเร็จรูปแห่งหน่ึง มีขอ้มูลตน้ทุน ดงัน้ี 
 ตน้ทุนคงท่ีรวม ประกอบดว้ย 
  เงินเดือนผูบ้ริหาร   400     

ค่าเช่าอาคารโรงงาน   300 
  ดอกเบ้ียเงินกูย้มื    200   900 
 ตน้ทุนผนัแปรรวม  ประกอบดว้ย 
  ค่าผา้     200     
   ค่าแรงงานคนตดัผา้ เยบ็ผา้  100 
  ค่านายหนา้พนกังานขาย   100 
  ตน้ทุนผนัแปรรวม   400 

หาร จ านวนหน่วยท่ีผลิตเสร็จ                       40   หน่วย 
 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย       100  
 ราคาขายต่อหน่วย       400 
 จะต้องผลติและขายเส้ือกีห่น่วยจึงจะคุ้มทุน 

จุดคุม้ทุน(หน่วย)       =           ตน้ทุนคงท่ีรวม 
     ราคาขายต่อหน่วย   -   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
   =             900 
       400   -   100 
จุดคุม้ทุน(หน่วย)       =    3 
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ดงันั้นจะตอ้งผลิตและขายเส้ือ  3  ตวั จึงจะคุม้ทุน คือไม่มีก าไรและขาดทุน ซ่ึงแสดงการค านวณยนืยนัไดด้งัน้ี 
 ราคาขาย  (3 ตวัๆ ละ 400 บาท)    1,200   
 หกั  ตน้ทุนคงท่ี     900    

       ตน้ทุนผนัแปร (3 ตวัๆ ละ 100 บาท)  300 1,200 
ก าไร (ขาดทุน)           -0-    

ถา้ผลิตและขายเส้ือ  2  ตวั จึงจะขาดทุน ซ่ึงแสดงการค านวณยนืยนัไดด้งัน้ี 
 ราคาขาย  (2 ตวัๆ ละ 400 บาท)       800   
 หกั  ตน้ทุนคงท่ี     900    

       ตน้ทุนผนัแปร (2 ตวัๆ ละ 100 บาท)  200 1,100 
ก าไร (ขาดทุน)       (300)    

ถา้ผลิตและขายเส้ือ  4  ตวั จึงจะก าไร ซ่ึงแสดงการค านวณยนืยนัไดด้งัน้ี 
 ราคาขาย  (4 ตวัๆ ละ 400 บาท)    1,600   
 หกั  ตน้ทุนคงท่ี     900    

       ตน้ทุนผนัแปร (4 ตวัๆ ละ 100 บาท)  400 1,300 
ก าไร (ขาดทุน)         300    

การค านวณจ านวนหน่วยทีข่ายแล้วได้ก าไรตามทีต้่องการ 
จ านวนหน่วยท่ีขายแลว้ไดก้ าไรตามท่ีตอ้งการ(หน่วย)       =            ตน้ทุนคงท่ีรวม  + ก าไรท่ีตอ้งการ 

                                 ราคาขายต่อหน่วย   -   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
จากขอ้มูลการค านวณหาจุดคุม้ทุน สมมติวา่กิจการตอ้งการก าไร 900 บาท  ใหค้  านวณหาจ านวนหน่วยท่ีขาย
แลว้ไดก้ าไรตามท่ีตอ้งการ 
จ านวนหน่วยท่ีขายแลว้ไดก้ าไรตามท่ีตอ้งการ (หน่วย)       =            ตน้ทุนคงท่ีรวม  + ก าไรท่ีตอ้งการ 

                                 ราคาขายต่อหน่วย   -   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
จ านวนหน่วยท่ีขายแลว้ไดก้ าไรตามท่ีตอ้งการ (หน่วย)       =            900  +  900 

                                          400  -   100 
จ านวนหน่วยท่ีขายแลว้ไดก้ าไรตามท่ีตอ้งการ (หน่วย)       =           6 
ดงันั้นจะตอ้งผลิตและขายเส้ือ  6  ตวั จึงจะไดก้ าไร  900  บาท ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงแสดงการค านวณยนืยนัไดด้งัน้ี 
 ราคาขาย  (6 ตวัๆ ละ 400 บาท)    2,400   
 หกั  ตน้ทุนคงท่ี     900    

       ตน้ทุนผนัแปร (6 ตวัๆ ละ 100 บาท)  600 1,500 
ก าไร (ขาดทุน)         900   
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1.  กรณีศึกษาการค านวณหาตน้ทุนการผลิตระหวา่งงวด ตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 
 
 บริษทั RSP จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายรองเทา้หนัง มีขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต ส าหรับเดือน
มกราคม 2550  ดงัน้ี 
 ซ้ือหนงัแทส้ าหรับตดัรองเทา้   5,000 บาท 
 ค่าดา้ย และกาวใชไ้ป       200 บาท 
 ค่าแรงคนงานตดัและเยบ็รองเทา้              10,000 บาท 
 เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน    8,000 บาท 

ค่าเส่ือมราคโรงงาน       800 บาท 
 ค่าไฟฟ้าส าหรับจกัรเยบ็รองเทา้   2,000 บาท 
 ค่าโฆษณา     1,000 บาท 
 เงินเดือนพนกังานขาย    5,000 บาท 

สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย:- 
           1 มกราคม 2550      31 มกราคม 2550 
 หนงัแท ้     2,000   1,000 
 รองเทา้ท่ีอยูร่ะหวา่งการเยบ็   3,000   2,000 
 รองเทา้ส าเร็จรูป     1,500   3,500 

รองเทา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตไดใ้นเดือนมกราคม  จ านวน 100  คู่ 
1.1 ใหค้  านวณหาตน้ทุนการผลิตระหวา่งงวด เดือนมกราคม 
1.2 ใหค้  านวณหาตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป  
1.3 ใหค้  านวณหาตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 

 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรม: กรณศึีกษา 1 
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เฉลย      1.1   การค านวณตน้ทุนการผลิตระหวา่งงวด 
  วตัถุดิบทางตรง (ตน้ทุนค่าหนงัแท)้  :-     (บาท) 
           วตัถุดิบตน้งวด     2,000    
            บวก ซ้ือวตัถุดิบ                    5,000 
            วตัถุดิบท่ีมีไวเ้พื่อใช ้                7,000              
             หกั วตัถุดิบปลายงวด    1,000  6,000      
  บวก ค่าแรงงานทางตรง (ค่าแรงคนตดัเยบ็รองเทา้)                 10,000  
  บวก ค่าใชจ่้ายในการผลิต :- 
          วตัถุดิบทางออ้ม (ดา้ย กาว)         200 
           เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน    8,000 

          ค่าเส่ือมราคโรงงาน        800  
           ค่าไฟฟ้าส าหรับจกัรเยบ็รองเทา้   2,000           11,000 
  ตน้ทุนการผลิตระหวา่งงวด               27,000 
  
เฉลย      1.2  การค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป 
  งานระหวา่งท าตน้งวด (รองเทา้อยูร่ะหวา่งการเยบ็)              3,000 
   บวก ตน้ทุนการผลิตระหวา่งงวด     27,000 
  รวม                 30,000 
  หกั งานระหวา่งท าปลายงวด                2,000  
  ตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป              28,000 

หาร จ านวนหน่วยสินคา้ท่ีผลิตเสร็จ (รองเทา้ส าเร็จรูป)   100  (หน่วย)  
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป ตอ่หน่วย     280   (บาท / หน่วย) 

       
 เฉลย      1.3  การค านวณตน้ทุนสินคา้ท่ีขายรองเทา้ส าเร็จรูป 
  สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด               1,500 (บาท) 
  บวก ตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป           28,000 
  สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย             29,500 
  หกั สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด              3,500  
  ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย             26,000 
 

หมายเหตุ  ค่าโฆษณา  1,000   บาท และ เงินเดือนพนกังานขาย  5,000  บาท เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     การขาย สินคา้  จึงไม่ไดน้ ามาค านวณเน่ืองจากไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้  

เฉลย: กรณศึีกษา 1 
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2.  กรณีศึกษาการค านวณหาจุดคุม้ทุน และการค านวณหาจ านวนหน่วยท่ีขายแลว้ไดก้ าไรตามท่ีตอ้งการบริษทั  

  RSP จ ากดั ท าธุรกิจรับจดังานเล้ียง มีสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงติดต่อใหไ้ปจดังานเล้ียง  
  บริษทัประมาณการตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 ค่าอาหารต่อคน        80  บาท 
 ค่าเคร่ืองด่ืมต่อคน       20  บาท 
 ค่าวงดนตรี              12,000  บาท   
 ค่าเช่าสถานท่ี                           16,000  บาท   
 ค่าพิมพบ์ตัร และค่าประชาสัมพนัธ์            2,000  บาท 
 ราคาจ าหน่ายบตัรเขา้ร่วมงานใบละ     400    บาท 
    2.1  จะตอ้งจ าหน่ายบตัรก่ีใบจึงจะคุม้ทุน 
    2.2  หากตอ้งการก าไร  30,000  บาท  จะตอ้งจ าหน่ายบตัรก่ีใบ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ใบงานกจิกรรม: กรณศึีกษา 2 
 
 



 4-23 

 
 
 
 
เฉลย 2.1  จะตอ้งจ าหน่ายบตัรก่ีใบจึงจะคุม้ทุน 
 
แนวการค านวณ พิจารณาจ าแนกตน้ทุน 
 
 ตน้ทุนคงท่ี ประกอบดว้ย ค่าวงดนตรี  ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าพิมพบ์ตัร และค่าประชาสัมพนัธ์  
 ตน้ทุนผนัแปร  ประกอบดว้ย ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม       

 จุดคุม้ทุน(หน่วย)       =           ตน้ทุนคงท่ีรวม 
     ราคาขายต่อหน่วย   -   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
    
           =      12000  + 16000  +  2000 
               400   -   100 

จุดคุม้ทุน(หน่วย)       =    100 
 ดงันั้นจะตอ้งจ าหน่ายบตัร  100  ใบ จึงจะคุม้ทุน 

 
เฉลย 2.2  หากตอ้งการก าไร  30,000  บาท  จะตอ้งจ าหน่ายบตัรก่ีใบ 
 
จ านวนหน่วยท่ีขายแลว้ไดก้ าไรตามท่ีตอ้งการ (หน่วย)       =            ตน้ทุนคงท่ีรวม  +  ก าไรท่ีตอ้งการ 

                                   ราคาขายต่อหน่วย   -   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
                              
                     =          12000  + 16000  +  2000  +  30,000 
                              400   -   100 

จ านวนหน่วยท่ีขายแลว้ไดก้ าไรตามท่ีตอ้งการ (หน่วย)       =         200 
 

   
 

 
 
 

เฉลย: กรณศึีกษา 2 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : หลกัการท าบัญชี 
 
 
 
   

 
1) เพื่อใหท้ราบความหมายของการบญัชี 
2) เพื่อใหท้ราบประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชี 
3) เพื่อใหท้ราบผูท่ี้ใชข้อ้มูลทางการบญัชี 
4) จดัท างบการเงินของธุรกิจได ้

 
 

 
 
 

 
 

1) ความหมายของการบญัชี 
2) ประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชี 
3) ผูใ้ชข้อ้มูลทางบญัชี 
4) งบก าไรขาดทุน 
5) งบดุล 

 
 
 
 
 

 
 การบญัชี (                                                ก จ าแนกและท าสรุปขอ้มูล              
อนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน  
 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

หลกัการท าบัญชี 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 จากค าจ ากดัความของค าวา่ “การบญัชี”  สามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี 
1.                                                               

                                
2. การใช้หน่วยเงินตรา  การบนัทึกรายการทางบัญชีจะต้องใช้หน่วยเงินตรา เช่น บาท 

ดอลลาร์ เป็นตน้ 
3. การจดัหมวดหมู่ของรายการ  เม่ือมีการบนัทึกรายการบญัชีแลว้ก็จะตอ้งมีการจดัหมวดหมู่

ของรายการ โดยการแยกประเภทบญัชีเป็น สินทรัพย ์ หน้ีสิน ทุน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย 

                                                                    เดือน  หรือ  1 ปี 
        ก็จะตอ้งน ารายการท่ีไดจ้ดัหมวดหมู่ไวแ้ลว้มาสรุปผลการด าเนินงานและฐานะ 
                                  กิจการ โดยการจดัท างบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยงบก าไรขาดทุน และงบดุล 
ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี 

1. เป็นหลกัฐานอา้งอิง  ตรวจสอบ  ควบคุมรักษาและป้องกนัการผดิพลาดของกิจการ 
2. เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
3. ช่วยใหเ้จา้ของกิจการทราบฐานะและผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
4. เป็นขอ้มูลแก่เจา้หน้ีในการใหเ้ครดิตแก่ธุรกิจ 
5. ช่วยใหรั้ฐบาลจดัเก็บภาษีอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

ผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี 
ผูใ้ชข้อ้มูลทางบญัชี  มีทั้งผูบ้ริหารและบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลทางบญัชี  

เพราะตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจนั้น ๆ  ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลทางบญัชีในการวางแผนควบคุม  และตดัสินใจในการด าเนินงานของ

กิจการ  เพื่อเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของกิจการ 
2. ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นเจา้ของ  ใช้ขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อประกอบในการตดัสินใจว่าจะถือ

หุน้เท่าเดิม หรือควรจะเพิ่มการลงทุนเท่าใด ในหุ้นประเภทใดจึงจะไดผ้ลตอบแทนเป็นท่ี
พอใจ  รวมทั้งเพื่อดูความสามารถของฝ่ายบริหารในการด าเนินงานของกิจการดว้ย 

3. ผูล้งทุน  จะใชข้อ้มูลทางบญัชีเพื่อใช้ประกอบในการตดัสินใจในการลงทุน โดยดูฐานะ
ทางการเงินและความมัน่คงของกิจการ  ดูผลก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

4. เจา้หน้ี  จะใชข้อ้มูลทางบญัชีเพื่อพิจารณาฐานะการเงินของกิจการ  เพื่อตดัสินใจวา่ควรให้
กูห้รือไม่  หรือพิจารณาใหกู้จ้  านวนมากนอ้ยเท่าใด 

5. หน่วยงานของรัฐบาล  เช่น  กรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต จะใช้ขอ้มูลทางบญัชีเพื่อ
ประโยชน์ในการเก็บภาษี 
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ขอ้มูลทางการบญัชีไดม้าจากการจ าแนกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน  การจดบนัทึก  การสรุปผลและการจดัท า
รายงานทางการเงิน  ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
  รายการทางบญัชีแบ่งออกเป็น  5  หมวดไดแ้ก่ 

1. สินทรัพย ์ (Assets) 
2. หน้ีสิน  (Liabilities) 
3. ส่วนของเจา้ของ  หรือทุน (Owner  Equity) 
4. รายได ้ (Revenue) 
5. ค่าใชจ่้าย  (Expenses) 

สินทรัพย์ (Assets)  หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ  เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  
ซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต    

        สรุปได้ว่าสินสินทรัพย์ 
1) เป็นการลงทุนเพื่อการสร้างรายไดใ้หก้บักิจการในอนาคต 
2) ส่วนหน่ึงเป็นเงินลงทุนในเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการด าเนินงาน  เช่น เงินสด ลูกหน้ี 
3) สินคา้ ฯลฯ เงินลงทุนในส่วนน้ีจะสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดภ้ายในระยะเวลา      

เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่สินทรัพยห์มุนเวยีน (Current  Assets) 
4) ส่วนหน่ีงเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (                                  

                                     ระเภทน้ีจะสร้างรายได้ในระยะยาว
มากกวา่ 1  ปี 

 หนี้สิน  (Liabilities)  หมายถึง  ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการ  ภาระผูกพนัดงักล่าวเป็นผลของ
เหตุการณ์ในอดีต  ซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ 
  สรุปได้ว่าหนีสิ้น 

1) เป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจประเภทเงินกู้  ท่ีมีภาระการจ่ายช าระคืนเงินต้นและ
ดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนด  มีอยู ่                                           

2) แหล่งเงินกู้ระยะสั้ น หรือเรียกว่า  หน้ีสินหมุนเวียน (                            
                   ใชจ่้ายคา้งจ่าย  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เงินกูธ้นาคาร  หน้ีสินประเภทน้ีมี
ก าหนดช าระคืนใน        

3) แหล่งเงินกูร้ะยะยาว  (    -                                               ปี 
 ส่วนของเจ้าของ หรือทุน (Owner’s Equity)  หมายถึง  ส่วนไดเ้สียคงเหลือใน สินทรัพยข์องกิจการ
หลงัจากหกัหน้ีสินออกแลว้ 
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สรุปได้ว่าส่วนของเจ้าของ 
1) เป็นเงินทุนท่ีมาจากเจา้ของ  ประกอบดว้ยส่วนท่ีเจา้ของน ามาลงทุนตั้งแต่เร่ิมแรก 
2) และจะเพิ่มพูนข้ึนดว้ยผลก าไรสุทธิจากการประกอบการหลงัจากจ่ายเงินปันผลแลว้  

และจากการเพิ่มทุนในอนาคต 
3) หากผลประกอบการออกมาไม่ดีมีผลขาดทุนอย่างต่อเน่ือง  ก็อาจท าให้ส่วนของ

เจา้ของลดนอ้ยลงไป  ถึงขั้นทุนติดลบได ้
 รายได้  (Revenue)  หมายถึง  การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูป
กระแสเขา้หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพยห์รือการลดลงของหน้ีสินอนัส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน  ทั้งน้ีไม่
รวมถึงเงินทุนท่ีได้รับจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ เช่น รายได้จากการขายสินคา้  รายได้จากการ
ใหบ้ริการ 
 ค่าใช้จ่าย (Expenses)  หมายถึง  การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชี ในรูป
กระแสออก  หรือการลดค่าของสินทรัพยอ์นัส่งผลให้ส่วนของเจา้ของลด  ทั้งน้ีไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุน
ให้กบัผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเขา้ของ  เช่น  ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ เงินเดือน   
ค่าเส่ือมราคา  ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า  ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้
วงจรทางบัญชี    
 
 
 
 
 

 
 
 

      
      
    
      
    

 
 
 
 

รายการค้า 

บันทกึรายการในสมุดบันทกึรายการ 
ขั้นต้น 

ผ่านรายการไปสมุดบันทกึรายการ 
ขั้นปลาย (แยกประเภท) 

พสูิจน์ความถูกต้องในการ 
บันทกึบัญชี 

ปรับปรุงรายการ 



 4-28 

 
 
 
 
 
 
 

งบการเงิน  หมายถึง  รายงานทางการเงินท่ีแสดงใหเ้ห็นผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
ในช่วงเวลาหน่ึง   ประกอบดว้ย 

งบก าไรขาดทุน  (Income  Statement)  เป็นรายงานท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
กิจการในช่วยระยะเวลาหน่ึง  งบก าไรขาดทุนจะรายงานส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการด าเนินงาน  
ซ่ึงไดแ้ก่ รายได ้และค่าใชจ่้าย     

การจดัท างบก าไรขาดทุนจดัท าได ้                                     
ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบรายงาน 

                         ร้านทวชียั 
                                                                       งบก าไรขาดทุน 
                                        ส าหรับระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี                    
รายได้           

รายไดค้่าซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า      90,000 
ค่าใช้จ่าย 
 ค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า         500 
 ค่าแรงงาน      6,000 
 ค่าใชจ่้ายเบต็เตล็ด        500    7,000 
ก าไรสุทธิ         83,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดบัญชี 

จัดท างบการเงิน 
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                                                ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบบัญชี 
     ร้านทวชียั 
              งบก าไรขาดทุน 
                                ส าหรับระยะเวลา                                           
ค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า 500 รายไดค้่าซ่อม 90,000 
ค่าแรงงาน 6,000   
ค่าใชจ่้ายเบต็เตล็ด 500   
ก าไรสุทธิ 83,000   
 90,000  90,000 
 
 
  งบดุล (Balance  Sheet)  เป็นรายการท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินของกิจการ 
ณ วนัใดวนัหน่ึง  รายการในงบดุลจึงเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงินของกิจการซ่ึงไดแ้ก่  
สินทรัพย ์  หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
  การจดัท างบดุลท าได ้                                             
ตัวอย่างงบดุลแบบรายงาน 
     ร้านทวชัีย 
        งบดุล 
    วนัที ่                   
 
              สินทรัพย์ 
 เงินสด        200,000 
 อุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า                                                                       15,000 
 วสัดุซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า                                                                              5,000 
    รวมสินทรัพย ์      220,000 
                                         หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
 เจา้หน้ี           6,000 
 ส่วนของเจา้ของ: 
 ทุน      131,000 
 บวก  ก าไรสุทธิ     83,000  214,000 
  รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ    220,000 
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                                             ตัวอย่างงบดุลแบบบัญชี 
     ร้านทวชัีย 
        งบดุล 
    วนัที ่                   

สินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
เงินสด                                                      200,000 เจา้หน้ี                                                          6,000 
อุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า                           15,000 ทุน                              131,000 
วสัดุซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า                                  5,000    บวก  ก าไรสุทธิ            83,000                214,000 
                                                                 220,000                                                                 220,000                                                                 
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 คุณธานีด าเนินธุรกิจเปิดร้านถ่ายเอกสาร ไดม้าพบท่านขอความช่วยเหลือในการจดัท างบก าไรขาดทุน
และงบดุลส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2550 โดยไดส้รุปรวบรวมรายการต่าง ๆ ณ วนัส้ินปีตามท่ีปรากฏ
ขา้งล่างน้ี   
 
เงินทุนจากเจา้ของ                                                                                                 400,000      บาท 
ก าไรสะสมยกมา  ณ  1  มกราคม  2550                            124,000      บาท 
ค่าใชใ้นการโฆษณาและส่งเสริมการขาย                                                                20,000      บาท 
เงินสด       170,000         
ค่าเช่า                                                                                                                       24,000     บาท 
อาคาร (สุทธิ)                                                                                                      1,000,000         
ดอกเบ้ียจ่าย           7,000     บาท 
เงินกูจ้  านอง                                                                                                            720,000        
เจา้หน้ีการคา้           60,000    บาท 
ท่ีดิน       240,000        
วสัดุเคร่ืองใชส้ านกังาน                                                                                           20,000        
เงินเดือน       200,000        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการถ่ายเอกสาร                                                                      420,000        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                                            13,000    บาท 
ลูกหน้ีการคา้         30,000    บาท 
 
                      จากขอ้มูลรายการต่าง ๆ ท่ีรวบรวมขา้งตน้ใหจ้ดัท า 
                                                              ธนัวาคม  2550  
                 2.  จดัท างบดุล  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2551 
 
                                                 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
 
 

ใบงานกจิกรรม: กรณศึีกษา  
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                                             ธันวาคม  2550  
 

ร้านธานี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา                             ธันวาคม  2550 
รายได้ 
   
                รายไดจ้ากการใหบ้ริการถ่ายเอกสาร    420,000 
ค่าใช้จ่าย 
                 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย         20,000 
                 ค่าเช่า    24,000 
                 ดอกเบ้ียจ่าย    70,000 
                 ค่าจา้งเงินเดือน  200,000 
                 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    13,000  264,000 
                           ก าไรสุทธิ    156,000 
2.  จัดท างบดุล  ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลย: กรณศึีกษา 
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ร้านธานี 
งบดุล 

ณ               ธันวาคม  2550 
                                                                         สินทรัพย์ 
                 เงินสด    170,000 
                 ลูกหน้ีการคา้      30,000 
                 วสัดุเคร่ืองใชส้ านกังาน      20,000 
                                            1,000,000 
                                       240,000 
              1,460,000 
                                                       
                หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ                      
                เจา้หน้ีการคา้      60,000 
                เงินกู ้    420,000 
                ทุนยกมา                                                       400,000 
                ก าไรสะสมตน้ปี                  124,000       
                บวก   ก าไรสุทธิ                   156,000           280,000       680,000 
              1,460,000 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การจัดท าและประมาณการงบกระแสเงินสดส าหรับกจิการ 
  
 
 
   

 
 

1) สามารถประเมินกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต 
2) สามารถคาดคะเนความสามารถในการจ่ายเงินปันผล  และความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัหาเงิน

จากแหล่งเงินทุนภายนอก   
3) ทราบความแตกต่างระหวา่งก าไรสุทธิตามเกณฑค์งคา้งและก าไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสด 
4) ทราบผลกระทบท่ีมีต่อสถานะทางการเงินของกิจการ  อนัเน่ืองจากรายการท่ีเป็นเงินสด  

และรายการท่ีไม่เป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรมจดัหา
เงิน  ในระหวา่งงวดบญัชี 

 
 
 
 
 

 
 

1) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังบกระแสเงินสด 
2) การจดัท างบกระแสเงินสด 
3) รูปแบบการน าเสนองบกระแสเงินสด 
4) การประมาณการกระแสเงินสด 

 
 
 
 
 
 
 

สังเขปเนือ้หา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังบกระแสเงินสด 
 

  งบกระแสเงินสด  (STATEMENT OF CASH FLOWS)   เป็นงบการเงินท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของ
เงินสดท่ีไดรั้บเขา้มา (Cash inflows) และเงินสดท่ีจ่ายออกไป (Cash outflows) ของธุรกิจส าหรับงวดระยะเวลา
หน่ึง  เพื่อใหท้ราบถึง : 

 ส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมการด าเนินงาน  การลงทุน  และการจดัหาเงินเขา้ดว้ยกนั 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน  

 การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด  จะสามารถช่วยตอบค าถามต่อไปน้ี 
 ความแตกต่างระหวา่งก าไรและเงินสดท่ีมีอยูคื่ออะไร 
 แหล่งของเงินสดไดม้าจากท่ีใด และใชไ้ปเพื่ออะไรบา้ง 
 เงินสดท่ีมีอยูมี่เพียงพอท่ีจะรองรับกิจกรรมของธุรกิจในปัจจุบนัหรือไม่ 
 มีเงินทุนเพียงพอส าหรับใชเ้พื่อการลงทุนหรือไม่ 
 บริษทัสามารถรับภาระหน้ีสินหมุนเวยีนไดห้รือไม่ 

                  เงินสดรับและเงินสดจ่ายทีป่รากฏในงบกระแสเงินสดมีดังนี้ 
 
 
  
เก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้                                                                                   จ่ายเจา้หน้ีการคา้ 
รับเงินปันผลและดอกเบ้ียรับ                                     ด าเนินงาน                      จ่ายค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร 
รับรายไดอ่ื้น ๆ                                                                                                  จ่ายดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้
                                                                                                                          จ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                          ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ขายเงินลงทุนท่ีไม่ใช่รายการเทียบเท่าเงินสด               ลงทุน                           ซ้ือเงินลงทุนท่ีไม่ใช่รายการ            

                                                                                                                                 เทียบเท่าเงินสด 
รับช าระจากลูกหน้ีเงินยมื                                                                                  ใหกู้ย้มื 

กจิกรรม เงินสดจ่าย เงินสดรับ 

การจัดท าและประมาณการงบกระแสเงินสดส าหรับกจิการ 
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ออกจ าหน่ายหุน้ทุน                                                                                           จ่ายเงินปันผล 
ขายหุน้ทุนซ้ือคืน                                                        จดัหาเงิน                        คืนทุน (ซ้ือหุน้ทุน) 
รับเงินกู ้                                                                                                             คืนเงินกู ้

   

     ค านิยาม   ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25   เร่ือง งบกระแสเงินสด   ไดใ้หค้  านิยามค าศพัทท่ี์ส าคญั
ซ่ึงควรรู้ในการจดัท างบกระแสเงินสด  ดงัต่อไปน้ี 
     เงินสด                             หมายถึง   เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท  แต่ไม่รวมถึง 
                                                                          เงินฝากประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
    รายการเทียบเท่าเงินสด   หมายถึง      เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียน 
                                                                          เป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้ และมีความเส่ียงต่อการ 
                                                                          เปล่ียนแปลงในมูลค่านอ้ยหรือไม่มีนยัส าคญั  ปกติมีก าหนด 
                                                                         ระยะเวลา 3 เดือน หรือนอ้ยกวา่   ส าหรับเงินลงทุนในหุน้ทุน 
                                                                         ไม่ถือวา่เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด  เวน้แต่จะเห็นไดช้ดัวา่ 
                                                                         สามารถเทียบเป็นเงินสดได ้
                 กระแสเงินสด                หมายถึง    การไดม้าและใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
                 กิจกรรมด าเนินงาน       หมายถึง    กิจกรรมหลกัท่ีก่อใหเ้กิดรายไดข้องกิจการ  และกิจกรรมอ่ืน 
                                                                         ท่ีไม่ใช่กิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมจดัหาเงิน 
     กิจกรรมลงทุน               หมายถึง    การซ้ือและจ าหน่ายทรัพยสิ์นไม่หมุนเวยีนและเงินลงทุนอ่ืน 
ซ่ึงไม่รวมอยูใ่นรายการเทียบเท่าเงินสด 
กิจกรรมจดัหาเงิน         หมายถึง     กิจกรรมท่ีมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในขนาดและ 
องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของและส่วนกูย้มืของกิจการ 
 

การจัดท างบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสดเป็นงบการเงินท่ีค่อนขา้งมีความยุง่ยากในการจดัท า    ดงันั้น ผูท่ี้จะสามารถจดัท า 
งบกระแสเงินสดได ้ จ  าเป็นจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบังบการเงินของกิจการซ่ึงประกอบดว้ย  งบดุล  งบ
ก าไรขาดทุน  และงบก าไรสะสม   อยา่งไรก็ตาม งบกระแสเงินสดก็เป็นงบการเงินท่ีส าคญังบหน่ึงซ่ึงธนาคาร
จะท าการตรวจสอบในแผนธุรกิจของ SMEs   หาก SMEs มีความตอ้งการเงินกูจ้ากธนาคาร 
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รูปที ่1   รายละเอียดโครงสร้างทางการเงินของธุรกจิ 
                                                         งบดุล 
 
  สินทรัพย์                                                                       หนีสิ้น       และ       ทุน 
 
                                                                                แหล่งภายนอก               แหล่งภายใน 
                                                                                - เจา้หน้ีการคา้               - ออกหุ้น 
                                                                                - กูย้มื                            - ก าไรสะสม 
                                                                                - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        - อ่ืน ๆ 
           - อ่ืน ๆ 
                              ลงทุนในสินทรัพย ์

 
  แหล่งท่ีใชไ้ปของเงินสด                                                      แหล่งท่ีมาของ เงินสด 

 
    รูปที ่2   แผนภาพแสดงรายการเคลือ่นไหวระหว่างงวดบัญชี  
 

รายการระหว่างงวดบัญชี 
 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดบญัชี 

 
 

 
 

งบก าไรขาดทุน 

งบดุล 
31 ธนัวาคม 25x1 

งบดุล 
31 ธนัวาคม 25x2 

 

งบก าไรสะสม 

งบกระแสเงินสด 
 
 
 
 

กระแสเงินสดรับ 
(แหล่งท่ีมาของเงินสด) 

กระแสเงินสดจ่าย 
(แหล่งท่ีใชไ้ปของเงินสด) 
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ขั้นตอนการจัดท างบกระแสเงินสด 

 
ขั้นที ่1  เตรียมข้อมูล                                  

 
 
 
 

 
ขั้นที ่2  วเิคราะห์และจัดจ าแนก                                                                                

 
 
 
 

ขั้นที ่3  จัดท างบกระแสเงินสด 
 
 
 
 

 
รูปแบบการน าเสนองบกระแสเงินสด 

 

รูปแบบการน าเสนองบกระแสเงินสดของกิจการมี 2 รูปแบบ  คือ วธีิทางตรงและวธีิทางออ้ม   
ซ่ึงทั้ง 2 รูปแบบจะมีความแตกต่างกนัเฉพาะในส่วนของกิจกรรมด าเนินงานเท่านั้น  ในส่วนของกิจกรรมลงทุน  
และกิจกรรมจดัหาเงินจะเหมือนกนั 
 
 

ขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเตรียม 
  1.1 งบดุลเปรียบเทียบ 2 ปี 

1.2 งบก าไรขาดทุนงวดปัจจุบนั 
1.3 ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 หาผลต่างตามขอ้ 1.1 
2.2 วเิคราะห์รายการผลต่าง 
2.3 จดัจ าแนกกิจกรรม 

3.1  หากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
       แสดงตามวธีิทางตรงหรือวธีิทางออ้ม 
3.2 หากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
3.3 หากระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจดัหาเงิน 
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ตัวอย่างงบกระแสเงินสดวธีิทางตรง 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2550 
 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
       เงินสดรับ 
 รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้                                                            271 
 ดอกเบ้ียรับ        10 
 รายไดเ้งินปันผล          9  290 
       เงินสดจ่าย 
 ช าระเจา้หน้ีการคา้                  (133) 
 จ่ายค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร                (58) 
 ดอกเบ้ียจ่าย                                                         (16) 
 ภาษีเงินได ้                   (15)                   (222) 
      เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมด าเนินงาน                                             68 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
 ซ้ืออุปกรณ์                       (306) 
 ใหบ้ริษทัอ่ืนกูย้มื                   (11)  
 ขายอุปกรณ์        62          
      เงินสดสุทธิจ่ายไปในกิจกรรมลงทุน                 (255) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
 ออกจ าหน่ายหุน้สามญั      101 
 ออกจ าหน่ายหุน้กู ้        94 
 ช าระเงินกูร้ะยะยาว                  (11) 
 จ่ายเงินปันผล                               (17) 
      เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมจดัหาเงิน                 167 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ                (20) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี                 42 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี                 22 
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การประมาณการกระแสเงินสด 
 

เน่ืองจากงบการเงินของกิจการท่ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป จะตอ้งใชเ้กณฑ์
คงคา้งในการบนัทึกบญัชี  ซ่ึงรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจะเป็นรายการทั้งท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่เป็นเงินสด  
ดงันั้น  ก าไรสุทธิท่ีปรากฏในงบก าไรขาดทุน  จึงไม่ใช่เงินสดทั้งหมด  การประมาณการกระแสเงินสดจะช่วย
ใหกิ้จการรู้ยอดเงินสดท่ีคงเหลืออยูจ่ริง 

       วธีิการค านวณหาเงินสดทีค่งเหลอืเพือ่การวางแผนกู้เงิน 
          รายได ้       เฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินสด 
หกั    ค่าใชจ่้าย    เฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินสด 
          เงินสดสุทธิ (Net Cash Flows) 
บวก   เงินสดตน้งวด 
          เงินสดส้ินงวด 
หกั    เงินสดขั้นต ่าท่ีด ารงไว ้
   เงินสดคงเหลือ (เงินกู)้ 
การวางแผนกู้เงิน 
 

                            เงินสดคงเหลือ (เงินกู)้  
                  หกั    จ่ายดอกเบ้ีย 
    รวมเงินกูท่ี้ตอ้งการ 
 การเงิน  :  เงินทีต้่องการ 
     เงินกูร้ะยะสั้น 
     เงินกูร้ะยะยาว 
     เงินกูเ้พื่อเครดิตการคา้  (Factoring) 
     เงินกูเ้ช่าซ้ือ 
 การจ่ายคืนเงิน 
     เงินกูร้ะยะสั้น 
     เงินกูร้ะยะยาว 
     เงินกูเ้พื่อเครดิตการคา้  (Factoring) 
     เงินกูเ้ช่าซ้ือ 
 เงินกู้คงเหลอืสะสม 
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ตัวอย่าง   ขายสินคา้เป็นเงินสด     ปีท่ี 1   จ านวน 100 บาท     ปีท่ี 2  จ านวน  150 บาท 
    ค่าใชจ่้ายเงินสด            ปีท่ี 1   จ านวน   60 บาท     ปีท่ี 2  จ านวน    80 บาท 
    เงินสดตน้งวดยกมา      ปีท่ี 1   จ านวน   15 บาท      
    เงินสดขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไว ้      จ านวน   60 บาท      
    อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 10%  
     จงหากระแสเงินสดคงเหลือและจ านวนเงินกูท่ี้ตอ้งการในแต่ละปี 
วธีิค านวณ 

 ปีที ่1 ปีที ่2 
ขายสด 
หกั  ค่าใชจ่้าย (เงินสด) 
เงินสดคงเหลือระหวา่งปี 
บวก เงินสดตน้งวดยกมา 
เงินสดคงเหลือส้ินงวด 
เงินสดขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไว ้
เงินสดท่ีตอ้งกู ้
เงินกูส้ะสม 
ดอกเบ้ีย 10% 
ใชคื้นเงินกู ้
รวมเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย 

100 
-60 
40 
15 
55 
60 
5 
5 
0 
0 
5 

150 
-80 
70 
60 

130 
60 
0 
5 

0.5 
5.5 
0 

 
ค าอธิบาย    เงินสดคงเหลือส้ินงวดปีท่ี 1 จะเป็นยอดยกมาของเงินสดตน้งวดปีท่ี 2  หากเงินสดคงเหลือส้ินงวด 
มีจ  านวนไม่เพียงพอกบัเงินสดขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไว ้กิจการจะตอ้งพิจารณาหาแหล่งเงินกูเ้พื่อให้ไดเ้งินสดมาถือ
ครองไวอ้ยา่งนอ้ยตอ้งเท่ากบัเงินสดขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไว ้ ดงันั้น เม่ือส้ินปีท่ี 1  มีเงินสดคงเหลืออยู ่55 บาท  แต่
จ านวนเงินสดขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไว ้ 60 บาท  จึงตอ้งหาแหล่งเงินกูเ้พิ่มเติมอีก 5 บาท  ส่วนเงินสดคงเหลือส้ินปีท่ี  
2 กิจการมีเงินสดคงเหลืออยู ่130 บาท  ซ่ึงมากกวา่จ านวนเงินสดขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไว ้ 60 บาท  จึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
กูเ้พิ่มเติมอีก 
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บริษทั RSP จ ากดั  มีรายละเอียดขอ้มูลทางการบญัชีในปี 2550  ดงัต่อไปน้ี 
                    
           บาท 
 

      จ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้      332,500               
 ซ้ืออุปกรณ์            765,000             
 ช าระเงินกูร้ะยะยาว       27,500 

 จ่ายเงินปันผล        42,500 
รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้                                                  677,500            

 ขายอุปกรณ์      155,000           
 ออกจ าหน่ายหุน้กู ้      235,000   
 ใหบ้ริษทัอ่ืนกูย้มื        27,500                
 ออกจ าหน่ายหุน้สามญั     252,500   
 ภาษีเงินได ้        37,500 
 ดอกเบ้ียรับ        25,000   

จ่ายค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร   145,000              
 รายไดเ้งินปันผล        22,500 

ดอกเบ้ียจ่าย        40,000 
 

 บริษทั RSP จ ากดั  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี  จ านวน 105,000  บาท  หากท่าน
ไดรั้บมอบหมายให้วิเคราะห์รายการขา้งตน้ และจดัท างบกระแสเงินสด ให้ท่านน าขอ้มูลการบญัชีขา้งตน้ไป
จดัท างบกระแสเงินสดตามท่ีก าหนดให ้                
          
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานกจิกรรม: กรณศึีกษา  
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2550 

 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
       เงินสดรับ 
           …………………………………………………                              …………  
           …………………………………………………                           …………  
           …………………………………………………   …………  
       เงินสดจ่าย 
           …………………………………………………                              …………  
           …………………………………………………                           …………  
            …………………………………………………   …………  
      เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมด าเนินงาน                                              
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
           …………………………………………………                              …………  
           …………………………………………………                           …………  
            …………………………………………………   …………  
      เงินสดสุทธิจ่ายไปในกิจกรรมลงทุน                  
 …………  
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
           …………………………………………………                              …………  
           …………………………………………………                           …………  
           …………………………………………………   …………  
เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมจดัหาเงิน                 
 …………  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ                 
 …………  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี                  
 …………  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี                 
 …………  
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2550 

 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
       เงินสดรับ 
 รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้                                                           677,500  
 ดอกเบ้ียรับ                 25,000   
 รายไดเ้งินปันผล                 22,500     725,000 
       เงินสดจ่าย 
 ช าระเจา้หน้ีการคา้              (332,500)     
 จ่ายค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร           (145,000)     
 ดอกเบ้ียจ่าย               (40,000)     
 ภาษีเงินได ้               (37,500)                555,000 
      เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมด าเนินงาน                                          170,000 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
 ซ้ืออุปกรณ์                   (765,000) 
 ใหบ้ริษทัอ่ืนกูย้มื               (27,500)                             
 ขายอุปกรณ์              155,000                 
      เงินสดสุทธิจ่ายไปในกิจกรรมลงทุน               (637,500) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
 ออกจ าหน่ายหุน้สามญั            252,500  
 ออกจ าหน่ายหุน้กู ้             235,000   
 ช าระเงินกูร้ะยะยาว            (27,500)                            
 จ่ายเงินปันผล                          (42,500)                                 
      เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมจดัหาเงิน              417,500 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ             (50,000)                               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี            105,000       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี              55,000 
 
 

เฉลย: กรณศึีกษา 
 
 



 4-45 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: ความเส่ียงทางการเงิน 

 
  
 
   

 
1) เพื่อใหท้ราบความหมายของความเส่ียงทางการเงิน 
2) เพื่อใหท้ราบประเภทความเส่ียงทางการเงินท่ีเกิดข้ึน 
3) เพื่อใหท้ราบองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการควบคุมป้องกนัความเส่ียง   

 
 
 
 

 
1) ความหมายของความเส่ียงทางการเงิน 
2) ประเภทความเส่ียงทางการเงิน 
3) องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการควบคุมป้องกนัความเส่ียง 

 
 

 
 
             
           ความเส่ียง หรือ  Risk  หมายถึง โอกาสท่ีองค์การจะเกิดการด าเนินงานท่ีขาดทุน หรือไม่สามารถ
ด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk)  หมายถึง ความไม่แน่นอนของผลลพัธ์ในอนาคต อนั
เน่ืองมาจากการด าเนินกิจกรรมทางการเงินของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในองค์กร ท่ีจะส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่า 
ของกิจการ หากมองในเชิงเปรียบเทียบแลว้ ความเส่ียงทางการเงินส าหรับผูล้งทุนรายบุคคล มกัจะเกิดจากความ
เส่ียงดา้นภาวะตลาด (Market Risk) เป็นหลกั ซ่ึงหมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของตลาดเงิน   
ท  าให้ผูล้งทุนไม่สามารถเช่ือไดอ้ยา่งแน่นอนว่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจะเป็นเท่าใด ณ ส้ินสุดการลงทุนแต่ 
ความเส่ียงทางการเงินในระดบัองคก์ร ครอบคลุมปัจจยัท่ีกวา้งกวา่ 

 

สังเขปเนือ้หา 
 

ความเส่ียงทางการเงิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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นอกจากความเส่ียงด้านภาวะตลาดท่ีองค์กรตอ้งเผชิญเช่นเดียวกนัแล้ว ความเส่ียงยงัเกิดจากความ        

ไม่แน่นอนท่ีอีกฝ่ายหน่ึงจะไม่ช าระราคาหรือช าระหน้ีตามท่ีตกลงกนัไว ้ เรียกวา่ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit 
Risk) และความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดในกระบวนการท างาน หรือการตรวจสอบเก่ียวกบัธุรกรรมทาง
การเงิน จนท าใหเ้กิดความเสียหายข้ึน เรียกวา่ ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk) ทั้งน้ี ความเส่ียง
ดา้นภาวะตลาดและความเส่ียงดา้นเครดิต จดัไดว้า่เป็นความเส่ียงระยะสั้นท่ีก่อให้เกิดความผนัผวนต่อมูลค่า 
การลงทุน ในขณะท่ีความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ จดัไดว้า่เป็นความเส่ียงระยะยาวท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน
และมูลค่าของกิจการเน่ืองจากความเส่ียงทางการเงินมีหลายมิติ องค์กรท่ีด าเนินธุรกิจแตกต่างกนัจะรับความ
เส่ียงแต่ละประเภทในระดบัท่ีต่างกนัเช่น องค์กรท่ีเน้นการบริหารพอร์ตการลงทุนจะมีความเส่ียงดา้นภาวะ
ตลาดสูง และองคก์รท่ีเนน้การปล่อยสินเช่ือจะมีความเส่ียงดา้นเครดิตสูง เป็นตน้ นอกจากน้ี ความเส่ียงประเภท
เดียวกนัในช่วงเวลาท่ีต่างกนั อาจมีความส าคญัต่อองคก์รไม่เท่ากนัอีกดว้ย เช่น ในช่วงเร่ิมตน้ของธุรกิจ องคก์ร
อาจมีความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการมาก เน่ืองจากอยูใ่นระบบการด าเนินการต่างๆ ยงัไม่เขา้ท่ี หรือเม่ือตอ้งขยาย
การลงทุนไปยงัสินทรัพยท่ี์ยงัไม่คุน้เคย อาจท าใหเ้ผชิญกบัความเส่ียงจากภาวะตลาดเพิ่มข้ึนอีก ดงันั้น ผูบ้ริหาร
ควรพิจารณาความเส่ียงทางการเงินในเชิงภาพรวมและจดัสมดุลให้ดี  หากให้น ้ าหนกัการบริหารความเส่ียง
ประเภทใดประเภทหน่ึงมากเกินไป อาจท าใหไ้ดรั้บความเสียหายจากการละเลยความเส่ียงอีกประเภทหน่ึงได ้

ความเส่ียงทางการเงินบญัชีมกัจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะความเส่ียงในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ความเส่ียงเร่ืองสภาพคล่อง 
2. ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยัของเงินสด 
3. ความเส่ียงเร่ืองการลงทุนและการกูย้มืเงิน 
4. ความเส่ียงจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
5. ความเส่ียงจากการบนัทึกบญัชีผดิพลาด 
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6. ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยัทรัพยสิ์น 
7. ความเส่ียงเร่ืองการสูญเสียรายได ้
8. ความเส่ียงการมีรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น 
9. ความเส่ียงการทุจริตรายงานทางการเงิน 

องค์ประกอบท่ีส าคญัของการควบคุมป้องกนัความเส่ียง  หากธุรกิจมีการบริหารจดัการท่ีดีในเร่ือง
ต่อไปน้ีจะท าใหธุ้รกิจลดความเส่ียงทางการเงินได ้ ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างการจดัองคก์าร 
2. การมอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
3. นโยบายและการปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล 
4. คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
6. วธีิการความคุมของฝ่ายจดัการ 
7. ปรัชญาและสไตลก์ารท างานของฝ่ายจดัการ 
8. พนัธกรณีต่อทกัษะและความสามารถ 
9. กฎจรรยาบรรณ 
10. อิทธิพลภายนอกอ่ืน ๆ  

                                                          0000000000000000000000000000000 
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ภาคผนวก 
 



รายนามคณะผู้เรียบเรียงและ 
จัดท าคู่มือการเสริมสร้างทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ 

1. นางเจิดฤดี    ชินเวโรจน์  ส านกัมาตรฐานวชิาชีพ 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      2. นายปิติพงษ ์    พงศธรววิฒัน  วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

      3. นางฉววีรรณ    จนัทรชิต  วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี 

      4. นางสาวสุวารี    บญทรง  วทิยาลยัการอาชีพไชยา 

      5. นางสาวบุษกร    สัญชยั   ศูนยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตร 

      6. นายอรุโณทยั    คงวรีะวฒัน์  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

      7. นางยพ์นัธวดี    นิลวลิยั  วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 

      8. นางรุ่งทิพย ์    ปินตา   วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

      9. นางสาวศุภกาญจน์    แซ่ภู่   วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมนครศรีธรรมราช 

    10. นางสาวณฎัฐวีร์    พึงแพง  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

    11. นางสาวก่ิงทอง    สัตยรักษ ์  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 

    12. นายชยัพร     นิยะสม  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 

    13. นางสุนิตยา    ร่วมดี   วทิยาลยัอาชีวศึกษากาญจนบุรี 

    14. นางลดัดา     ตนัศรี   วทิยาลยัอาชีวศึกษาร้อยเอด็ 

    15. นางสาวกานตพ์ิชชา  เทศขยนั  วทิยาลยัการอาชีพไทรนอ้ย 

    16. นางสาวจารุณี    สุวรรณโท  วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธานี 

    17. นางสาวพรรณทิพา    รุ่งโรจน์  วทิยาลยัเทคนิคสกลนคร 

    18. นางปภสัสร    อินทโสตถิ  วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 

    19. นางสาวฉตัรสิรี    คงคะสุวรรณ  กาญจนภิเษกวทิยาลยัช่างทองหลวง 

    20. นางเยาวเรศ    วชัราคม  วทิยาลยัเทคนิคล าพนู 

    21. นางสาวจิตใส    แกว้บุญเรือง  วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 

    22. นางสุวรรณา    วรกุล   วทิยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา 

    23. นางฐานศกัด์ิ    ค  าฮอม  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

    24. นางสาวเกศริน  เกาะดี   วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
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    25. นางสาวณฐัยา  สุจินตวงษ ์  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู 

    26. นางรัชนีกร  รอดดี   วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั 

    27. นางสาวสมมิตร       จิรรวมแสง  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

    28. นางปราณี   มงคลกุล  วทิยาลยัเทคนิคพะเยา 

    29. นายสมจิต                แข่งขนั   วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี 

    30. นางสาวยวุดี  จงสมบุญทิภากร วทิยาลยัพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

    31. นางสุกญัญา    เติมลาภ  วทิยาลยัพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

    32. นางสาวขณิษฐา  มีภู่เพง็   วทิยาลยัพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

    33. นางศิริวรรณ เอกพนัธ์ุพงษ ์  วทิยาลยัพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

    34. นางสาวมลฑา ทรัพยป์ระชา  วทิยาลยัพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

    35. นางสาววรรณา ธ ารงมัน่   วทิยาลยัพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

    36. นางสมศิริ  แทนป้ัน   วทิยาลยัพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
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คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
1. รศ.ดร.พนิต           เขม็ทอง 

2. ผศ.ดร.จินตนา       กาญจนวิสุทธ์ิ 

3. ผศ.ดร.วรัทยา        ธรรมกิตติภพ 

4. ผศ.ดร.สูติเทพ        ศิริพิพฒันกุล 
 

 


