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วิชา 2001-0007 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 

คําอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการที่ดี จดัทําแผนธุรกจิที่มปีระสทิธิภาพ  และนํา

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจทีเ่หมาะสมไปประยุกตใชกับสงัคมและชุมชนได ตลอดจนบทบาทหนาที่ของ

ธุรกิจ  ภาษีธุรกิจและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

มาตรฐานรายวิชา 

1.   เขาใจหลักการของการเปนผูประกอบการที่ดี 

2.   เขาใจหลักการจัดทําแผนธุรกจิ 

3.   ประเมินผลความเหมาะสมของแผนธุรกิจ 

4.   เขาใจหลักการของระบบเศรษฐกิจตลาด 

5.   เขาใจบทบาทหนาที่ขององคกรธุรกจิและกฎหมายทีเ่กีย่วของ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนแผนธุรกจิโดยใชหลักการทางธุรกิจ 

2. คํานวณภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกจิได 

3. ประยุกตใชความรูตางๆทางธุรกจิและนําไปประกอบธุรกจิเบื้องตนได 

ประเด็นออกขอสอบ 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 

     1.1 ความหมายของธุรกจิ 



     1.2 ความสําคัญของธุรกิจ 

     1.3 องคประกอบของธุรกจิ 

     1.4 ปจจัยและบุคคลที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ 

 

 

สาระสําคัญ 

 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เรื่องความหมายธุรกิจ ความสําคัญของธุรกิจ 

องคประกอบธุรกจิ และปจจัยที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ 

-   ธุรกิจ หมายถึง กระบวนการนําทรัพยากรธรรมชาติมาผานกรรมวิธีการผลิต โดย

ใชแรงงานบุคคลหรอืเครือ่งมอื เครื่องจักรสมัยใหม ในกระบวนการผลิตเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบใหเปน

สินคาสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป สําหรับจัดจําหนาย โดยมีวัตถุประสงคเพือ่หวังผลกําไร         

-   ความสําคัญของธุรกิจ ทัง้ตอผูประกอบการธุรกิจ ในการทําใหธุรกจิมรีายได มี

กําไร   ตอผูบริโภคในสงัคมในการตอบสนองความตองการดวยการสรรหาสินคาและบริการที่เปนที่

ตองการหรอืเปนประโยชนตอประชากรในสังคม ในการสรางงาน สรางรายได  และความสําคัญตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการสรางรายได  เปนทีม่าของรายไดของรัฐบาลทีจ่ะนํามาใชในการ

พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง  ทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญกาวหนามาก

ข้ึน 

                     -   วัตถุประสงคในการประกอบการธุรกิจ เพื่อใหเกิดรายได เกิดกําไรทีท่ําใหกจิการ

สามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง หรือตามเปาหมายที่กําหนด  เพื่อตอบสนองความตองการของคนใน

สังคมและเปนที่ยอมรบัของสังคม 

  -   องคประกอบของธุรกิจ ในการประกอบธุรกจิ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญ ผูประกอบธุรกิจตองใหความสําคัญกบัองคประกอบธุรกจิ เพราะเปนปจจัยทีม่ี

อิทธิพลทีจ่ะทําใหธุรกจิประสบความสําเรจ็ ซึ่งประกอบดวย 

 1. เงินทุน เปนองคประกอบแรกในการดําเนินธุรกจิ ถือเปนหัวใจสําคัญ เพราะการลงทุนทํา

ธุรกิจตองมีเงินลงทุน โดยการบริหารการใชจายอยางมปีระสทิธิภาพ 



 2. ระบบการผลิต ปจจบุันผูบรโิภคมีอํานาจในการเลือกซื้อสนิคาและบรกิาร ผูประกอบการจึง

ตองผลิตสินคาทีม่ีคุณภาพ ราคาเหมาะสมนําเสนอกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบรโิภคไดอยางมีประสทิธิภาพ จึงตองมีการสํารวจความตองการของผูบริโภคกอนการ

ผลิต 

 3. ระบบตลาด เมื่อผูประกอบการผลิตสินคาแลว ตองมีการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปยัง

ตลาดเปาหมายอยางรวดเร็วและทั่วถึง โดยมีการทํากิจกรรมทางการตลาด ดานโฆษณา การขนสง การ

เก็บรักษา 

  - ปจจัยและบุคคลทีเ่กี่ยวของในการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกจิเปนอาชีพทีท่า

ทาย สามารถทําใหผูประกอบอาชีพประสบความสําเรจ็ และทําใหประสบความลมเหลวไดอยาง

รวดเร็ว 

 

2. รูปแบบและลักษณะของการประกอบธุรกิจ 

     2.1 รูปแบบของการประกอบธุรกจิ 

     2.2 ลักษณะของการประกอบธุรกจิ 

 สาระสําคัญ 

การประกอบธุรกิจในปจจุบันสามารถดําเนินการไดหลายประเภท   หลายลักษณะ 

ไดแกลักษณะในการดําเนินธุรกิจ สามารถจําแนกเปนธุรกิจการผลิต  การจัดจําหนาย และการ

ใหบริการ หรือการจําแนกตามลักษณะความเปนเจาของ สามารถจําแนกเปน ธุรกิจที่เปนการ

ประกอบการโดยคนคนเดียว  การประกอบการในลักษณะหางหุนสวน  บริษัท สหกรณ รัฐวิสาหกิจ

และการประกอบการธุรกิจในลักษณะแฟรนไชส  หรือการจําแนกตามขนาด สามารถจําแนกเปน

ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ  ซึ่งการประกอบการธุรกิจแตละประเภทมีลักษณะในการ

ดําเนินการในการจัดต้ังแตกตางกัน และกฎหมายเขามาเกี่ยวของไมเทากัน  เชน  การประกอบการ

ธุรกิจแบบเจาของคนเดียว การจัดต้ังสามารถทําไดงาย มีกฎหมายเขามาเกี่ยวของนอยมาก  หรือการ

ประการดานการผลิตกับการจัดจําหนายกฎหมายที่เขามาเกี่ยวของก็แตกตางกัน เปนตน  การที่

ผูประกอบการจะเลือกดําเนินธุรกิจประเภทใด แบบใดน้ัน จะตองพิจารณาถึงความรู ความสามารถ



และความพรอมของผูประกอบการแตละราย แตที่สําคัญตองสอดคลองหรือสามารถตอบสนองความ

ตองการของตลาดได 

 

 

 

 

3. แนวคิดการเปนผูประกอบการ 

     3.1 ความหมายของการเปนผูประกอบการ 

     3.2 คุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี 

    3.3 จรรยาบรรณของการเปนผูประกอบการ 

สาระสําคัญ 

ใหผูเรียนมีความเขาใจเรื่อง ความหมายของการประกอบการ คุณสมบัติและ

จรรยาบรรณของผูประกอบการ 

   การประกอบการธุรกจิไมสามารถเกิดข้ึนไดหากไมมผีูประกอบการ  การ

ประกอบการธุรกจิในระยะแรกเปนเพียงการแลกเปลี่ยน  เพื่อชดเชยความขาดของแตละบุคคล  

ประกอบกบัความแตกตางในความรู  ความสามารถของแตละคน ทําใหการประกอบอาชีพแตกตางกัน

ออกไป  ผูประกอบการทางธุรกิจเปนอกีอาชีพหน่ึงในสงัคม ที่ทําหนาทีห่ลักในการตอบสนองความ

ตองการของคนในสังคมใหมสีินคาหรือบริการใชในการดํารงชีวิต  ทั้งในลักษณะการผลิต  การจัด

จําหนายหรือการใหบรกิารตาง ๆ   

          ผูประกอบการธุรกจิที่ดีควรมีคุณสมบัติทีม่ีความรบัผิดชอบตอการดําเนินงานที่

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยความยุติธรรม ตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจจึงจะทําใหเปนที่ยอมรับของสงัคมและสามารถดําเนินกิจการไปไดอยางมั่นคง  



การประกอบการ หมายถึง การจัดองคกรหรอืกิจการ เพือ่ดําเนินการผลิต การ

จําหนาย และการใหบรกิาร โดยการนําเอาปจจัยตางๆ มาลงทุนในกิจการ ซึง่ไดแก ทรัพยสิน แรงงาน 

และเงินทุน เพื่อใหเกิดผลผลิตตามเปาหมายที่กําหนด [ความหมายโดย: ดํารงศักด์ิ  ชัยสนิท ; 2549 : 

2] 

คุณสมบัติของผูประกอบการ 

  ในการประกอบธุรกจิใหประสบผลสําเรจ็น้ัน ผูประกอบการควรมีคุณสมบัติที่ดี คือ 

เปนนักแสวงหาโอกาส กลาไดกลาเสีย มีความคิดรเิริม่สรางสรรค ไมทอถอยงาย มีความอดทน ใฝหา

ความรู และเปนคนที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 

 

จรรยาบรรณของผูประกอบการ 

  ในการประกอบธุรกจิ ผูประกอบการหรือนักธุรกิจควรมีจรรยาบรรณตอบุคคลกลุม

ตางๆ ดังน้ี 

1. จรรยาบรรณตอผูถือหุน 

2. จรรยาบรรณตอลูกคา 

3. จรรยาบรรณตอคูแขงขัน 

4. จรรยาบรรณตอพนักงาน 

5. จรรยาบรรณตอรัฐบาล 

6. จรรยาบรรณตอสังคม 

 

4. บทบาทและหนาท่ีขององคกรธุรกิจ 

4.1 ความหมายขององคกรธุรกจิ 

4.2 หนาที่ขององคกรธุรกจิ 

4.3 บทบาทขององคกรธุรกจิ 

4.4 การจัดโครงสรางการบริหารงาน 

สาระสําคัญ 



  ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความหมายขององคกรธุรกจิ หนาที่ขององคกรธุรกิจ 

บทบาทขององคกรธุรกิจ และการจัดโครงสรางการบริหารงาน 

  องคกรธุรกิจ หมายถึง กลุมคนซึ่งรวมกันจัดทํากจิกรรมตางๆ ทางธุรกจิเพือ่มุงหวัง

กําไร 

บทบาทหนาที่ขององคกรธุรกจิ มีดังน้ี 

1. ดานองคกรและการจัดการ 

2. ดานการผลิตและการปฏิบัติ 

3. ดานทรัพยากรมนุษย 

4. ดานการตลาด 

5. ดานบริหารการเงิน 

6. ดานระบบสารสนเทศ 

การจัดโครงสรางการบรหิารงาน 

การจัดโครงสรางการบรหิารโดยแบงตามลักษณะการดําเนินงานหลกัขององคกรตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหพนักงานไดทราบและเขาใจในลักษณะโครงสรางขององคกรที่ทํางาน

อยู และใหทกุหนวยงานไดทํางานประสานกัน ทางฝายบรหิารควรเขียนแผนภูมิแสดงหนาที่ของงาน

แผนกงานตางๆ รวมถึงตําแหนงของผูบงัคับบญัชาตางๆ ในองคกร 

            การดําเนินธุรกิจทกุประเภท ไมวาจะเปนธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจทางดาน

การเกษตร ธุรกิจการจัดจําหนาย และธุรกจิเกี่ยวกับการบรกิาร  ตางมีบทบาทหนาที่แตกตางกันไป   

ข้ึนอยูกับผูประกอบการจะวางนโยบายการบรหิารงานในทิศทางใด  ธุรกิจยอมเกี่ยวของกบัสงัคม   

ผูบริโภค  ชุมชน และการพัฒนาประเทศ 

            ฉะน้ันการประกอบธุรกิจผูประกอบการจะมุงหวังเพียงเพื่อใหองคกรมกีาํไรเพยีงอยาง

เดียวน้ัน ไมใชแนวคิดที่ถูกตองนัก  เพราะการทําธุรกิจโดยมุงหวังกําไรอยางเดียว   โดยไมตระหนักถึง

ผลที่สังคมจะไดรับ  จะทําใหธุรกิจน้ันไมสามารถดําเนินการอยูในระบบไดอยางย่ังยืน  การจะประกอบ

ธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดอยางย่ังยืนน้ัน  ผูประกอบการควรคํานึงถึงผลที่เกิดแกสังคมโดยรวม

ดวย 

5. ปรัชญาและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 



     5.1 ความหมายของปรัชญาในการดําเนินธุรกจิ 

     5.2 ความหมายของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

       5.3 จริยธรรมของผูประกอบธุรกิจ 

สาระสําคัญ 

 ปรัชญา หมายถึง ความคิดรวบยอดที่ใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต 

 ปรัชญาในการดําเนินธุรกจิ หมายถึงความคิดรวบยอดในการดําเนินธุรกจิอยางมี

เปาหมาย ฉะน้ันการมปีรัชญาในการทําธุรกิจจึงเปรียบเสมือนเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจใหประสบ

ผลสําเร็จ 

 

 ความหมายของจริยธรรมในการประกอบธุรกจิ 

 ผูประกอบการธุรกจิที่ดีควรมีคุณสมบัติทีม่ีความรบัผิดชอบตอการดําเนินงานที่

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยความยุติธรรม ตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจจึงจะทําใหเปนที่ยอมรับของสงัคมและสามารถดําเนินกิจการไปไดอยางมั่นคง 
 

      จริยธรรมของผูประกอบธุรกิจ 

   จริยธรรมที่มีตอผูบริโภคหรอืตลาดเปาหมาย 

   จริยธรรมที่มีตอคูแขงขันหรือผูประกอบการอื่น 

   จริยธรรมตอสังคม 

   จริยธรรมตอสิ่งแวดลอม 

   จริยธรรมตอพนักงาน  

 

6. แผนธุรกิจเบ้ืองตน 

     6.1 ความหมายของแผนธุรกจิ 

    6.2 ความสําคัญของแผนธุรกจิ 

     6.3 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนธุรกิจ 

     6.4 องคประกอบของแผนธุรกจิ 

     6.5 หลักและวิธีการเขียนแผนธุรกจิ 

     6.6 ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี 



 

สาระสําคัญ 

  ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความหมายแผนธุรกจิ ความสาํคัญของการจัดทําแผน

ธุรกิจ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนธุรกิจ องคประกอบแผนธุรกจิ หลกัและวิธีการเขียนแผนธุรกิจ 

และลกัษณะแผนธุรกจิที่ดี 

  แผนธุรกิจ หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางการ

ปฏิบัติสําหรบัดําเนินการใหบรรลเุปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ตองการ 

  

 

ความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกจิ 

1. เปนเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงาน 

2. เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจไปสูเปาหมายที่ตองการ 

3. เปนแนวทางในการแสวงหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน 

4. สามารถวัดผลสําเร็จได เมื่อดําเนินธุรกจิไปตามแผนธุรกจิทําใหทราบวาเกิดปญหาหรอื

ขอผิดพลาดตรงไหน เพื่อนําไปปรบัปรุงและแกไขตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

การจัดทําแผนธุรกจิ ผูประกอบการตองกําหนดใหชัดเจนวาการจัดทําธุรกจิน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่ออะไร ซึ่งมหีลกัการที่สําคัญในการกําหนดวัตถุประสงคดังน้ี 

1. วัตถุประสงคตองเปนไปได 

2. คํานึงถึงทรัพยากรที่จะนําไปใช เน่ืองจากมีอยูอยางจํากัด จงึตองนําไปใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

3. สามารถวัดได เชน ใน 1 ไตรมาส สามารถจําหนายได 300,000 บาท 

4. ไมควรมีมากเกินไป เพราะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดการสบัสน 

5. ตองมีความยึดหยุน ปรับเปลี่ยนแผนใหเหมาะสมกบัสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

องคประกอบของแผนธุรกิจ 



1. บทสรุปผูบรหิาร 

2. ประวัติความเปนมาของกจิการ 

3. การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด 

4. วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกจิ 

5. การวางแผนการตลาด 

6. การจัดโครงสรางองคการ 

7. แผนการผลิต 

8. แผนการเงิน 

9. แผนฉุกเฉิน 

 

ลักษณะของแผนธุรกจิที่ดี 

1. ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเริม่ดําเนินธุรกจิ 

2. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

3. ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน การตลาด การผลิตอยางถูกตอง ปฏิบัติไดตาม

วัตถุประสงค 

 

7. กฎหมายและภาษีท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 

7.1 การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ 

7.2 ความหมายของภาษีอากร 

7.3 ประเภทของภาษีธุรกิจ 

7.4 การคํานวณภาษีธุรกิจ 

7.5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

สาระสําคัญ 

  ผูประกอบธุรกจิประเภทพาณิชยกิจ อาจเปนกจิการเจาของคนเดียว หางหุนสวนหรือ

นิติบุคคลที่ตองข้ึนตามกฎหมายไทย รวมถึงนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศทีม่ีสํานักงาน

สาขา ซึ่งประกอบกจิการอยูในประเทศไทย มีหนาที่ตองจดทะเบียนพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย 



พ.ศ.2499 กําหนดใหตองจดทะเบียน เจาของกจิการตองย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับ

แตวันที่ไดเริ่มประกอบกจิการ  

 ความหมายของภาษีอากร 

  ภาษีอากร คือ เงินที่รัฐบาลบังคับเกบ็จากผูบริโภค  เพื่อนําไปใชในกิจการของรฐับาล 

โดยไมมีผลตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษีอากร หรอือีกความหมาย คือ เงินไดหรือทรัพยากร ที่

เคลื่อนยายจากเอกชนไปสูรัฐบาล แตไมรวมถึงการกูยืมหรือขายสินคา หรือใหบรกิารในราคาทุนโดย

รัฐบาล วัตถุประสงคในการเกบ็ภาษี เพื่อหารายไดใหพอกบัคาใชจายของรัฐบาล เพื่อการกระจาย

รายได เพื่อควบคุมการบรโิภคของประชาชน เพื่อการชําระหน้ีสินของรัฐบาล หรือสนองนโยบายธุรกจิ 

และการคลังของรัฐบาล ประเภทภาษีอากร แบงเปนภาษีอากรทางตรง และภาษีทางออม ซึง่กฎหมาย

ที่ทางรัฐบาลใชในการเรียกเก็บภาษี คือ ประมวลรัษฎากร 

 

 ประเภทของภาษีอากร 

 - ภาษีสรรพากร ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป- ภาษีสรรพาสามิต คือ ภาษีจากสินคาและบริการบางรายการทีผ่ลิต

ในประเทศ รวมทัง้นําเขาจากตางประเทศ เชน สุรา ยาสบู และสถานบริการ 

 - ภาษีศุลกากร คือ ภาษีที่เก็บจากสินคาที่นําเขาและสงออกจากตางประเทศ ซึ่งปจจุบันใชคํา

วา “ อากร “ 

 - ภาษีทองถ่ิน คือ ภาษีที่ราชการสวนทองถ่ินเรียกเกบ็เพือ่นําไปพัฒนาทองถ่ินน้ัน ๆ เชน ภาษี

โรงเรือนที่ดิน และภาษีปาย 

 

 การคํานวณภาษีธุรกิจ 

 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ในการดําเนินธุรกจิทกุประเภท   ลักษณะ ละทุกขนาด จะมกีฎหมายทีเ่ขามา

เกี่ยวของกบัการประกอบธุรกิจอยูหลายลกัษณะแตกตางกันไป  แตในหนวยน้ีจะกลาวเนนเกี่ยวกับ

กฎหมายทีเ่กี่ยวกับธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนกฎหมายหลักของผูประกอบ

ธุรกิจที่ตองเรียนรู   โดยจะขอกลาวถึง เรือ่ง ซื้อขาย  ขายฝาก การเชาซื้อ  การเชาทรัพย  การคํ้า



ประกัน  การจํานอง  การจํานํา   เพื่อผูประกอบการจะไดนําไปปฏิบัติเปนหลักการพื้นฐานในการ

ดําเนินธุรกิจ 



8.    การดําเนินธุรกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

8.1  ความหมายของเศรษฐกจิพอเพียง 

8.2  องคประกอบเศรษฐกิจพอเพียง 

8.3  การประยุกตหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สาระสําคัญ 
  

  ใหผูเรียนมีความเขาใจเรื่องความหมายของเศรษฐกจิพอเพียง องคประกอบเศรษฐกิจ

พอเพียง และการประยุกตหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

  เศรษฐกจิพอเพียง หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานของประชาชนทุกระดับ ต้ังแต

ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
 

 องคประกอบเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความพอเพียงมีองคประกอบ 3 ลักษณะดังน้ี 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป เชน การบริโภค

ในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณจะตองเปนไปอยาง

มีเหตุผล โดยพจิาณาจากปจจัยและขอมลูที่เกี่ยวของ 

3. การมีภูมิคุมกันที่ดี เพื่อเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดของจากการ

เปลี่ยนแปลงดานตางๆ 
 

การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อใหพรอมรบัการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ผูประกอบการควรตระหนักถึงความพอเพียง ความสมดุล ความพรอมตอ

การเปลี่ยนแปลงในการทําธุรกจิและการดํารงชีวิต 

 

 

 

 



เศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบธุรกิจ 

แตละประเทศจะมีการแบงหนาที่จัดสรรทรัพยากร และผลิตสินคาเพื่อความกินดีอยูดี

ของประชาชน จึงควรประกอบธุรกจิกับกลุมตางๆ ดังน้ี  

1. กลุมผูประกอบการในชุมชน 

- ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมตัวกันเปนเครือขายที่เอื้ออํานวยตอกัน 

- กลุมเกษตร ชวยเหลือกันในเรื่องวัตถุดิบที่อาจซื้อขายดวยการแลกเปลี่ยนในเรื่อง

อุปกรณ และความรู 

- กลุมแปรรูปผลิตผลการเกษตร ชวยเหลือกันในเรื่องของการหีบหอ การจัดสง พัฒนา

สินคา 

2. ตลาด 

ทําตลาดในทองถ่ินและพื้นที่ใกลเคียง ทําใหลดตนทุนดานการขนสง คาจางแรงงาน 

บรหิารสินคาคงคลัง และลดแรงกดดันจากการแขงขันกับคูแขงที่มีเงินทุนสูง 

3. ภาคธุรกิจ  

ที่ตองขายสินคาและบริการใหชุมชนอาจเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกกวา และคุณภาพ

ดีกวาใหกลุมผูประกอบการ 

4. ภาครัฐ 

หนวยงานที่เกี่ยวของดูแลปกปองสิทธิของประชาชน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน เปนศูนยกลางขาวสารระหวางชุมชนกับเอกชน ชุมชนกับหนวยงานอื่นของรฐั โดยเจาหนาที่

รัฐตองประพฤติตนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบทดสอบวิชา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 

1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ 

1 ธุรกิจหมายถึงขอใด 

1. การจัดต้ังองคกรหรือกจิการ 

2. กระบวนการนําทรพัยากรธรรมชาติผานกรรมวิธีการผลิต 

3. ความตองการซื้อของผูบรโิภค 

4. การดําเนินงานโดยกลุมบุคคลที่มีความตองการคลายคลึงกัน 

5. กิจการการโอนยายสินคาและบรกิาร 

2 ขอใดเปนความสําคัญของธุรกิจ 

1. สรางความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยี 

2. เพิ่มผลประโยชนหรือกําไร 

3. เพื่อสรางความมั่นคงใหกจิการ 

4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและธุรกจิ 

5. เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

3 องคประกอบธุรกิจขอใดเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกจิ 

 1. การเงิน  

2. การผลิต 

3. การตลาด  

4. การคาปลกี 



5. การคาสง 

4 กลุมบุคคลที่มีความสําคัญมากตอธุรกิจคือขอใด 

 1. ผูขาย  

 2. รัฐบาล 

 3. ผูซื้อ  

 4. ลูกจาง 

 5. ผูลงทุน 

 

2. รูปแบบและลักษณะของการประกอบธุรกิจ 

5. การที่บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ตกลงทําสญัญารวมลงทุนรวมกันตรงกับรูปแบบขอใด 

1. กิจการเจาของคนเดียว 

2. หางหุนสวน 

3. บริษัท 

4. สหกรณ 

5. รัฐวิสาหกจิ 

6. “ชาวเรือออกทะเลหาปลา” จัดเปนลกัษณะประกอบการขอใด 

1. การผลิตสินคา  

2. การกอสราง 

3. การผลิตวัตถุดิบ  

4. การเกษตรกรรม 

5. การคมนาคมและการขนสง 

7. ขอใดคือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

 1. กรมสรรพากร 

 2. กรมสรรพสามิต 

 3. กรมประชาสมัพันธ 

 4. สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

  5. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 



8. ขอใดตอไปน้ีเปนการประกอบธุรกจิแบบเจาของคนเดียว 

1. นางสาววันดีขายขาวมันไก                                    

2. นายฝนดีขายไกยางหาดาว 

3. นางสาวแอนขายกวยเต๋ียวชายสี่บะหมี่เกี๊ยว             

4. จุมขายกวยเต๋ียวลูกช้ินแชมป 

5. ธนากรเปนเจาของรานเซเวน อีเลฟเวน 

 

 

9. ขอเสียของการประกอบการโดยหางหุนสวนสามัญ 

     1. รับผิดชอบในหน้ีสินไมจํากัด                       

     2. รับผิดชอบในหน้ีจํากัด 

     3. การเจริญเติบโตของธุรกจิไมมีขอบเขต         

     4. การตัดสินใจงาย 

     5.การเพิม่เงินลงทุนทําไดงาย 
 

3. แนวคิดการเปนผูประกอบการ 

10. ความหมายของการประกอบการขอใดกลาวถูกตอง 

1. บุคคลที่จัดต้ังองคกรธุรกจิ โดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพื่อหวังผลกําไร 

2. การจัดต้ังองคกรหรือกจิการเพื่อดําเนินการผลิต การจําหนาย และการใหบรกิาร โดยนํา

ปจจัยตางๆมาลงทุน 

3. การกระทํากจิกรรมของมนุษยอยางตอเน่ืองกัน เกี่ยวกบัการผลิต การจําหนาย 

4. ผูที่มีความคิดที่จะดําเนินธุรกจิโดยการกอต้ังธุรกจิข้ึนมา 

5. กลุมบุคคลหรือนิติบุคคลรวมมอืกันทํางานในการผลิต 

11. คุณสมบัติของผูประกอบการที่สําคัญที่สุดคือขอใด 

1. ความชอบธุรกิจ  

2. ความรูในธุรกิจ 

3. ความต้ังใจที่จะทํา  



4. มีภาวะผูนํา 

5. มีการพฒันาตนเอง 

12. ขอใดจัดเปนจรรยาบรรณตอลกูคา 

1. ตองเปดเผยขอมูล ตรงไปตรงมา 

2. ไมนําเสนอขาวสารที่ไมเปนความจริงสําหรับสินคา 

3. ธุรกิจขนาดใหญไมเอาเปรียบธุรกจิขนาดเล็ก 

4. ละเวนการประกอบธุรกจิที่ทําใหสงัคมเสื่อม 

5. ยึดหลักปรองดองยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

 

13. “การขายตัดราคา” ขัดกับ จรรยาบรรณของผูประกอบการขอใด 

 1. จรรยาบรรณตอผูถือหุน 

 2. จรรยาบรรณตอลกูคา 

 3. จรรยาบรรณตอคูแขงขัน 

 4. จรรยาบรรณตอพนักงาน 

 5. จรรยาบรรณตอรัฐบาล 

14. “กาแฟลดนํ้าหนักเพรียว สามารถลดนํ้าหนักได 5 กิโลกรัม ภายใน 1 สัปดาห” ขัดกับ

จรรยาบรรณของผูประกอบการขอใด 

 1. จรรยาบรรณตอผูถือหุน 

 2. จรรยาบรรณตอลกูคา 

 3. จรรยาบรรณตอคูแขงขัน 

 4. จรรยาบรรณตอพนักงาน 

 5. จรรยาบรรณตอรัฐบาล 
 

4. บทบาทและหนาท่ีขององคกรธุรกิจ 

15. ผูประกอบการทีม่ีความสามารถในการคัดเลือกพนักงานไดเหมาะสมกบัตําแหนงงาน คือขอใด 

1. นายกลาสําเรจ็การศึกษาดานชางกลทํางานตําแหนงบัญชี                                

2. นายดํา สําเร็จการศึกษาดานบญัชีทํางานตําแหนงพิมพดีด 



3. นางสาวลิ้นจี่ สําเร็จการศึกษาดานเลขานุการทํางานตําแหนงหนาหองผูอํานวยการ      

4. นางสาวมะยม สําเรจ็การศึกษาดานคหกรรมทํางานตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 

5. นางสาวนํ้าผึ้ง สําเรจ็การศึกษาดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรทํางานตําแหนงบญัชี 

16. สถาบันที่มีคนต้ังแต 2 คนข้ึนไปทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเดียวกันมีความหมายตรงกบัขอ

ใด 

1. การจัดการ  

2. การจัดองคการ 

3. องคการ  

4. สถาบัน 

5. การบรกิาร 

17. การนําวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติมาแปรสภาพตรงกับขอใด 

1. หนาที่ผลิต  

2. หนาที่ผลิตภัณฑ 

3. หนาที่การจัดจําหนาย  

4. หนาที่การกระจายรายได 

5. หนาที่การตลาด 

18. ขอใดไมใชบทบาทขององคกรธุรกิจ 

1. ยกมาตรฐานการครองชีพ 

2. นําเทคโนโลยีใหมพฒันาผลิตภัณฑ 

3. ชวยเหลือสงัคม 

4. เศรษฐกิจเติบโตเจริญกาวหนา 

5. มีความสามารถในการบริหารงาน 

19. โครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพสําหรบัธุรกจิขนาดเลก็คือขอใด 

1. โครงสรางแบงตามหนาที ่

2. โครงสรางแบงตามสายผลิตภัณฑ 

3. โครงสรางแบบสายงานหลัก 

4. โครงสรางแบบสายการบังคับบัญชา 



5. โครงสรางแบบแมททรกิซ 

20. การบรหิาร (Administration) ที่เปนระดับการกําหนดนโยบายมักนิยมใชสําหรับการบรหิารงาน

ประเภทใด 

1. ธุรกิจเอกชน 

2. หนวยงานราชการ 

3. วัด 

4. มูลนิธิ 

5. สมาคม 

21. ผูที่ทําหนาที่ในการบรหิารจัดการแบงออกไดเปนกี่ระดับ 

1. 5 ระดับ 

2. 4 ระดับ 

3. 3 ระดับ 

4. 2 ระดับ 

5. 1 ระดับ 

22. โครงสรางองคกรแบงออกเปนกี่ลกัษณะ 

1. 1 ลักษณะ 

2. 2 ลักษณะ 

3. 3 ลักษณะ 

4. 4 ลักษณะ 

5. 5 ลักษณะ 

23. การหามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือขอใด                                                              

1.  Authority 

2.  Power 

3.  Rules 

4. Accountability 

5. Security 

24. การกําหนดทางในการดําเนินงานและกิจกรรมลวงหนาตามเปาหมายขององคการคือขอใด  



 1. Planning 

 2. Organizing 

 3. Directing 

 4. Staffing 

 5.Controlling 

25. ขอใดตอไปน้ี คือ สิทธิที่จะออกคําสั่งในการบริหารงาน  

 1. กฎ 

 2. อํานาจ 

 3. อํานาจหนาที ่

 4. อํานาจบารม ี

 5. ภาระหนาที ่
 

5. ปรัชญาและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

26. ขอใดตอไปน้ีเปน “จริยธรรมของผูประกอบการที่มีตอสิง่แวดลอม” 

 1. การบําบัดนํ้าเสียกอนการปลอยลงสูแมนํ้า ลําคลอง 

 2. การใหความรวมมอืในการแขงขันในทางทีเ่ปนประโยชน 

 3. การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย 

 4. การเอาใจใสในสวัสดิการของบุคลากรในองคกร 

 5. การละเวนการติดสินบนเจาพนักงานเพื่ออํานวยความสะดวก 

27. ขอใดตอไปน้ีเปนจริยธรรมของผูประกอบการ 

 1. มีความอดทนและขยัน 

 2. มีความมุงมั่นในการทํางาน 

 3. มีความรับผิดชอบตอสงัคม 

 4. มีเหตุผลในการตัดสินใจ 

 5. มีความคิดรวบยอดที่ดีเย่ียม 

28. ขอใดตอไปน้ีเปนจริยธรรมของนักธุรกจิตอคูแขงขัน 

1. จําหนายสินคาทีม่ีคุณภาพกวาคูแขงขันในราคาแพง              



2. จําหนายสินคาที่ดอยคุณภาพกวาคูแขงขันในราคาแพง 

3. ละเวนการใหความรวมมอืในการทําธุรกจิ                                          

4. ละเวนการกลั่นแกลง ใหรายปายสี  คูแขงขัน 

5. เปดเผยขอมลูของคูแขงขัน 

29. ขายสินคาและบรกิารในราคาที่ยุติธรรม เปนจริยธรรมของใคร 

 1. จริยธรรมของนักธุรกจิตอคูแขงขัน 

2. จริยธรรมของนักธุรกจิตอลกูคา 

3. จริยธรรมของนักธุรกจิตอพนักงาน 

4. จริยธรรมของนักธุรกจิตอสงัคม 

 5. จริยธรรมของนักธุรกจิตอผูประกอบธุรกิจ 
 

6. แผนธุรกิจเบ้ืองตน 

30. “แผนธุรกิจ” หมายถึงอะไร  

 1. การกําหนดแนวทางในการดําเนินงานทางการตลาด 

 2. เครื่องมอืทีผู่ประกอบการใชกําหนดข้ันตอนวางแผนการดําเนินธุรกิจอยางมรีะบบ 

 3. สิ่งที่ทําใหผูอานมองเห็นลักษณะของโครงการโดยรวมภายในเวลาจํากัด 

 4. เปนการตรวจสอบความสามารถ ความพรอมของกิจการในดานตางๆ 

 5. แนวคิดหลักขององคการเพื่อกําหนดแผนระยะยาวที่ชัดเจนของธุรกจิ 

31. การพบขอผิดพลาดนําไปแกไขปรบัปรุงได ตรงกบัลกัษณะการจัดทําแผนธุรกจิขอใด 

 1. เปนเครือ่งมอืควบคุมการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

 2. เปนเครือ่งมอืในการแสวงหาเงินทุนจากแหลงเงินทุน 

 3. มีเปาหมายการดําเนินงานชัดเจน 

 4. แผนธุรกิจสามารถวัดผลสําเร็จได 

 5. แนวทางหรือรายละเอียดในการดําเนินงาน 

 

32. “ภายใน 1 เดือน จําหนายได 300,000 บาท” ตรงกับวัตถุประสงคขอใด 

 1. วัตถุประสงคตองสามารถวัดผลได 



 2. วัตถุประสงคตองเปนที่ยอมรับของสังคม 

 3. วัตถุประสงคของโครงการตองมสีิ่งจูงใจ 

 4. วัตถุประสงคไมควรมากเกินไป 

 5. วัตถุประสงคที่ดีตองมีความยืดหยุน 

33. สวนสําคัญทีสุ่ดของแผนธุรกิจคือขอใด 

 1. บทสรุปของผูบรหิาร 

 2. แนวคิดธุรกิจ 

 3. กลุมตลาดเปาหมาย 

 4. การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด 

 5. แผนการตลาด 

34. “ผูบรโิภครักษสุขภาพ” จัดเปนสถานการณขอใดของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

 1. จุดแข็ง 

 2. จุดออน 

 3. โอกาส 

 4. อุปสรรค 

 5. กลยุทธทางการตลาด 

35. ขอใดจัดเปนการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

 1. ผลิตภัณฑ 

 2. การเงิน 

 3. โครงสรางองคการ 

 4. แนวโนมเศรษฐกิจ 

 5. ทรัพยากรที่ใชในการบรหิาร 

36. “คูแขงขันเพิ่มมากข้ึน”จัดเปนการวิเคราะห SWOT ขอใด 

 1. จุดแข็ง  

2. จุดออน 

 3. โอกาส 

 4. อุปสรรค 



 5. สิ่งแวดลอม 

37. กลยุทธดานผลิตภัณฑตรงกบัขอใด 

 1. จัดทําขวดนมเด็กเปนรปูตัวการตูน 

 2. ซื้อแชมพูแถมครีมนวด 

 3. จําหนายสินคาทางเว็ปไซต 

 4. สินคาราคาถูกทุกวัน 

 5. พนักงานขายอธิบายรายละเอยีดผลิตภัณฑ 
 

7. กฎหมายและภาษีท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 

38. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการจัดต้ังบริษัทจํากัด 

 1. เปนลักษณะการประกอบการซึง่มผีูถือหุนตํ่ากวา 100 คนและไมเกนิ 7 คน 

 2. แตละคนถือหุนมากนอยเทาใดก็ได แตตองไมนอยกวา 2 หุน 

 3. ตองมีการทําหนังสือบริคณหสนธิ 

 4. ผูเริม่กอการและผูเขาช่ือซื้อหุนใหชําระเงินคาหุนมาอยางนอย 25% ของมลูคาหุน 

 5. เมื่อไดรับชําระคาหุนครบตามจํานวนแลว ตองจดทะเบียนภายใน 90 วัน 

39. ขอใดตอไปน้ีเปนความหมายของภาษีอากร 

 1. สิ่งทีร่ัฐบาลบงัคับเก็บจากราษฎร เพื่อใชเปนประโยชนสวนรวม 

 2. เปนภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนคิดเปนรอยละ 30 ของรายได 

 3. เปนการรายงานภาษีอากรตอเจาพนักงานกอนวันที่ 30 กันยายนของทุกป 

 4. เปนภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 5. เปนการประกอบกิจการซือ้ขายและบริการ 

40. กิจการใดตอไปน้ีที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิม่ 

 1. กิจการขายสินคาและบริการไมเกิน 1 ลานบาทตอป 

 2. กิจการขายสินคาและบริการไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป 

 3. กิจการขายสินคาและบริการไมเกิน 2 ลานบาทตอป 

 4. กิจการขายสินคาและบริการไมเกิน 2.5 ลานบาทตอป 

 5. กิจการขายสินคาและบริการไมเกิน 3 ลานบาทตอป 



41. การจางแรงงานตองทําอยางไรจึงจะสมบรูณ 

 1. ทําสัญญาจางโดยลงลายมือช่ือเปนสําคัญ 

 2. เมื่อทําสัญญาแลวตองติดอากรแสตมปใหเรียบรอย 

 3. เขาใจถูกตองตรงกันและตกลงดวยวาจา 

 4. ตองมีการยกเลิกสัญญากอนการเลิกจาง 1 ชวงระยะเวลาการจายคาจาง 

 5. ทําสัญญาโดยกําหนดระยะเวลาใหชัดเจน 

42. รานรามคาปลีก มียอดซือ้สินคาประจําเดือนมิถุนายน 2548 จํานวน 50,000 บาท ยอดขายสินคา 

70,000 บาท อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ดังน้ันรานรามคาปลีกจะตองชําระเงินภาษีมลูคาเพิม่ หรือ

ไดรับคืนเงินภาษีจํานวนเทาใด 

 1. ชําระเพิ่ม 1,350 บาท 

 2. ชําระเพิ่ม 1,400 บาท 

 3. ชําระเพิ่ม 1,450 บาท 

 4. ไดรับคืน 1,350 บาท 

 5. ไดรับคืน 1,400 บาท 

43. รานเสริมสวยชลดาจายคาวัสดุสิ้นเปลืองและคาใชจายตางๆทีเ่สียภาษีมลูคาเพิ่มเปนเงิน 65,000 

บาท รายไดคาบรกิารมจีํานวน 45,000 บาท อัตราภาษีมลูคาเพิ่ม 7% ดังน้ันรานเสรมิสวยชลดา

จะตองชําระเงินภาษีมูลคาเพิม่หรือไดรบัคืนเงินภาษีจํานวนเทาใด 

 1. ชําระเพิ่ม 1,400 บาท 

 2. ชําระเพิ่ม 1.410 บาท 

 3. ชําระเพิ่ม 1,420 บาท 

 4. ไดรับคืน 1,400 บาท 

 5. ไดรับคืน 1,410 บาท 

44. เงินไดพึงประเมิน มาตรา 40 (1) คือขอใด 

 1. เงินเดือน และคาจางแรงงาน 

 2. คาธรรมเนียม 

 3. คานายหนา 

 4. คาสวนลด 



 5. ดอกเบี้ยพันธบัตร 

45. ภาษีมูลคาเพิ่ม ตรงกบัขอใด 

 1. VET 

 2. VAT 

 3. TAX 

 4. TEX 

 5. VAX 

46. ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เวลาทํางานปกติในหน่ึงสัปดาหไมเกินกี่ช่ัวโมง 

 1. 32 ช่ัวโมง 

 2. 36 ช่ัวโมง 

 3. 42 ช่ัวโมง 

 4. 46 ช่ัวโมง 

 5. 48 ช่ัวโมง 

 

47. ขอใดตอไปน้ีกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการจางแรงงานเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 

 1. แจงการจางแรงงานตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน 

 2. จัดทําบันทกึสภาพการจางไว ณ สถานประกอบการ 

 3. แจงการเลกิจางตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน 

 4. แจงการเลกิจางตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน 

 5. แจงตอพนักงานตรวจแรงงานทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง 
 

8. การดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

48. ขอใดเปนความหมายของความพอเพียง 

 1. แนวทางการดําเนินชีวิตโดยเนนความอดทน ความเพียร และความรอบคอบ 

 2. การตัดสินใจในการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่อยูในระดับพอเพียง 

 3. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงมีพฤติกรรมคุมกันที่ดี 

 4. ความพอดี ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป 



 5. การเตรียมความพรอมเพือ่รบัผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

49. นักเรียนออมเงินดวยการฝากธนาคารทุกเดือนตรงกับขอใด 

 1. ความพอเพียง 

 2. ความพอประมาณ 

 3. ความมีเหตุผล 

 4. การมีภูมิคุมกันที่ดี 

 5. ความรอบคอบ 

50. นักเรียนจัดทํา”โครงการจําหนายขนมปงปง” โดยเลือกขนมปงทีม่ีคุณภาพมาจําหนาย ตรงกบัการ

นําหลักเศรษฐกจิพอเพียงขอใด 

 1. ความพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล 

 3. การมีภูมิคุมกันที่ดี 

 4. การมีคุณธรรม 

 5. การมีความรู 
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