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1. เน้ือหาตรงตามจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี พทุธศกัราช 
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2. สาระการเรียนรูดวยรูปแบบผังมโนทัศน เพื)อใหงายตอการเขาใจ

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามจุดประสงคการเรียนรู ประเมินผล 

การเรียนรูตามสภาพจริง

4. เสริมฝกทักษะใบงาน เพื)อสามารถประยุกตใช ในวิชาชีพ

หนังสือเรียนรายวิชา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

รหัสวิชา 20001–1003

เปนสื)อการเรียนรูแบบบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ

ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย
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สมรรถนะรายวิชา

บทที่ ชื)อ สมรรถนะ

1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการเปน 

ผูประกอบการ

แสดงความรูเกี่ยวกับธุรกิจ 

และการเปนผูประกอบการ

2 หลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวย 

วงจรควบคุมคุณภาพ

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมาย

ดวยวงจรควบคุมคุณภาพ

3 การออมและการลงทุน แสดงความรูเกี่ยวกับการออมและการลงทุน

4 การเปนผูประกอบการกับการบริหารงาน

ในองคกร

แสดงความรูเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ 

กับการบริหารงานองคกร

5 การจัดหาและวางแผนทางการเงิน แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดหาและวางแผน

ทางการเงิน

6 กฎหมายเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายการเปน 

ผูประกอบการ

7 การจัดทําแผนธุรกิจ แสดงความรูและจัดทําแผนธุรกิจ

8 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

ในองคกร

แสดงความรูเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ 

และเพิ่มผลผลิตในองคกร

9 การประยุกตใชปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและ 

การเปนผูประกอบการ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจ

และการเปนผูประกอบการ
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร

วิชา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  รหัสวิชา 20001–1003

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
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บทที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

และการเปนผูประกอบการ

2 3 3 2 1 – – – 11 4 5

บทที่ 2 หลักการวางแผนเปาหมาย

ดวยวงจรควบคุมคุณภาพ

2 3 3 2 1 1 – – 12 3 4

บทที่ 3 การออมและการลงทุน 3 3 3 3 2 1 – – 15 2 6

บทที่ 4 การเปนผูประกอบการกับ 

การบริหารงานในองคกร

3 3 5 3 2 1 – – 17 1 6

บทที่ 5 การจัดหาและวางแผน

ทางการเงิน

2 2 3 2 1 – – – 10 5 3

บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการเปน 

ผูประกอบการ

2 3 2 1 1 – – – 9 6 4

บทที่ 7 การจัดทําแผนธุรกิจ 2 2 2 1 1 – – – 8 8 2

บทที่ 8 การบริหารงานคุณภาพและ

เพิ่มผลผลิตในองคกร

2 2 2 2 1 – – – 9 7 3

บทที่ 9 การประยุกตใชปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการเปน 

ผูประกอบการ

2 2 3 1 1 – – – 9 9 3

รวม 20 23 26 17 11 3 100 45 36

ลําดับความสําคัญ 3 2 1 4 5 6



หนังสือ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ รหัส 20001–1003 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน เลมนี้เขียนขึ้นเพื)อใช ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 กระทรวงศึกษาธิการ 

เนื้อหาประกอบดวย 9 บท ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 

หลกัการวางแผนเปาหมายดวยวงจรควบคุมคณุภาพ การออมและการลงทนุ การเปนผูประกอบ

การกับการบริหารงานในองคกร การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการ

เปนผูประกอบการ การจัดทําแผนธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร 

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ซ่ึงทุกบทมี

การเสริมสรางการเรียนรู แตละบทมีแบบประเมินผลการเรียนรูและใบงาน เพื)อทบทวนความ

รูความเขาใจและฝกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งไดมีการบูรณาการในเนื้อหาการเรียนเพื)อปลูก

ฝงใหผูเรยีนไดพฒันาตนเองบนพืน้ฐานความรู และสามารถนาํไปประยกุตใช ในการปฏบิตังิาน

ในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผูเขยีนหวังวาหนงัสือเลมนีจ้ะเปนประโยชนตอผูเรียน ครผููสอน ได ใชเปนแนวทางในการ

จัดการเรียนรู ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหหนังสือเลมนี้ปรากฏเปนรูปเลมรวมถึงเจาของ 

ตํารา และเอกสารตางๆ ที่มีชื)อในบรรณานุกรมทุกทาน หากมีขอเสนอแนะประการใดสําหรับ

หนังสือเลมนี้ ผูเขียนยินดีนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง

สามารถดาวนโหลดแผนการสอนและเฉลยไดทีเ่วบ็ไซต https://download.se-ed.com

 ดร. สุดารัตน พิมลรัตนกานต

 E-mail : pimon124@gmail.com
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แนวคิด

ธุรกิจนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต การจําหนVาย และการบริหาร หรือกิจกรรมใดๆ 

ก็ตามท่ีทําไปแลวกอใหเกิดรายได มีกําไรเปนตัวเงิน หรือมีผลตอบแทนในรูปแบบอื)นๆ แตใน

ขณะเดียวกันก็เสี่ยงกับการขาดทุนดวย ซึ่งธุรกิจจะประกอบดวย การผลิตซึ่งเปนการดําเนิน

กิจกรรมทางดานการผลิตสินคา การจําหนVายซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมตอจากการผลิต โดยนํา 

สินคาไปสูผูบริโภค ซึ่งหมายรวมถึงทั้งการคาสง การคาปลีก และการบริการ ซึ่งถือเปนการ

ดาํเนนิกจิกรรมทางธรุกจิในรปูแบบการใหบรกิารหรอือาํนวยความสะดวกในดานตางๆ ของสถาน

ประกอบการแตละธุรกิจ

สาระการเรียนรู

1. ความหมายและความสําคัญของธุรกิจ

2. จุดมุงหมายและปจจัยพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ

3. สภาพแวดลอมและแหลงขอมูลทางธุรกิจ

4. กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคล

5. จริยธรรมของผูประกอบธุรกิจ

6. คุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ

สมรรถนะประจําบท

แสดงความรูเกี่ยวกับธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

จุดประสงคการเรียนรู

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของธุรกิจได

2. อธิบายจุดมุงหมายและปจจัยพื้นฐานของการประกอบธุรกิจได

3. อธิบายสภาพแวดลอมและแหลงขอมูลทางธุรกิจได

4. อธิบายกิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคลได

5. อธิบายจริยธรรมของผูประกอบธุรกิจได

6. อธิบายคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจได

 1
1
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ความรูทั่วไป 

เกี่ยวกับธุรกิจ 

และการเปน 

ผูประกอบการ

1. ความหมายและ 

ความสําคัญของธุรกิจ

4. กิจกรรมทางธุรกิจ 

และความสัมพันธ 

ระหวางธุรกิจ 

กับบุคคล 

3. สภาพแวดลอม 

และแหลงขอมูล 

ทางธุรกิจ 

6. คุณสมบัติของ 

ผูประกอบธุรกิจ

2. จุดมุงหมาย 

และปจจัยพื้นฐานของ 

การประกอบธุรกิจ 

5. จริยธรรมของ 

ผูประกอบธุรกิจ

1. ความหมายและความสําคัญของธุรกิจ

ธุรกิจเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริการ การจําหนVาย เพื)อตอบสนองความ

ตองการของผูบรโิภคหรอืประชาชน ซ่ึงทําใหเกดิความสาํคญัตอธรุกจิในการนาํทรพัยากรตางๆ 

มาเขาในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งทําใหมีผลตอการพัฒนาประเทศและสังคมตอไป โดยความหมาย

และความสําคัญของธุรกิจมีดังนี้

1.1 ความหมายของธุรกิจ

ธรุกจิ (Business) หมายถึง กิจกรรมทีเ่กีย่วของกบัการผลติ การจาํหนVาย และการบรหิาร 

หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ทําไปแลวกอใหเกิดรายได มีกําไรเปนตัวเงิน หรือมีผลตอบแทนใน 

รปูแบบอื)นๆ แตในขณะเดียวกันกเ็สีย่งกบัการขาดทนุดวย โดยธรุกจิเปนกระบวนการทัง้หมดของ

การนาํเอาทรัพยากรธรรมชาตมิาเปลีย่นสภาพตามกรรมวธิกีารผลติดวยแรงคน และเครื)องจกัร

ใหเปนสินคา เพื)อประโยชนแกผูที่ตองการ กิจกรรมของธุรกิจจึงรวมทั้งการผลิต การซื้อขาย 

การจําแนกแจกจายสินคา การขนสง การธนาคาร การประกันภัย และอื)นๆ
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ธุรกิจประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 การผลิต (Production) คือ การดําเนินกิจกรรมทางดานการผลิตสินคา ซึ่ง

ครอบคลุมถึงการผลิตทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทําเหมืองแร

1.1.2 การจําหน>าย (Distribution) คือ การดําเนินกิจกรรมตอจากการผลิต โดยนํา 

สินคาไปสูผูบริโภค ซึ่งหมายรวมถึงทั้งการคาสง และการคาปลีก

1.1.3 การบรกิาร (Service) คอื การดาํเนนิกจิกรรมทางธรุกจิในรูปแบบการใหบรกิารหรอื 

อํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน การธนาคาร การเสริมสวย หรือการทองเที่ยว เปนตน

ดังนั้นสรุปไดวา ธุรกิจ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ โดยบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคล

กต็าม ท่ีกระทาํไปแลวกอใหเกดิรายไดโดยหวงัผลตอบแทนเปนกาํไร ซึง่จากความหมายขางตน  

จะเหน็วา ถาเปนกจิกรรมทางธรุกจิแลวนัน้จะตองเปนกจิกรรมทีมุ่งหวงัผลกาํไรหรอืผลตอบแทน  

กจิกรรมบางอยางไมถอืวาเปนธรุกจิเนื)องจากไมไดหวงัผลตอบแทนเปนกาํไร เชน การดาํเนินงาน 

ของรัฐบาล เชน การสรางโรงเรียน โรงพยาบาล หรือกิจกรรมเพื)อสาธารณะตางๆ ของมูลนิธิ 

หรือการสรางทางดวน เปนตน 

1.2 ความสําคัญของธุรกิจ

การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก มีความสําคัญและสงผลตอ

เศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศในดานตางๆ ดังตอไปนี้

1.2.1 ธรุกจิเปนแหลงในการสรางงานสรางอาชีพและยกมาตรฐานความเปนอยู

ของประชาชนใหสงูขึน้ การดาํเนนิกจิกรรมทางธรุกจิไมวารปูแบบใดกต็าม สงผลใหเกดิการ

จางงาน ทาํใหประชาชนในประเทศมีงานทาํ มรีายไดเพื)อใช ในการเลีย้งตวัเอง มอีาํนาจในการ

ใชจายเงนิเพื)อซือ้สิง่ของอุปโภคบริโภคทีจ่าํเปน ทีต่นตองการสรางความมัน่คงใหแกตนเองและ

ครอบครัวตลอดจนมีฐานการเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2.2 ธุรกิจเปนแหลงรายไดของรัฐจากการจัดเก็บภาษี เมื)อประชาชนมีงานทํา

ยอมมีรายได รฐัสามารถจดัเกบ็ภาษแีละมีรายไดมากขึน้ ซึง่รายไดจากภาษเีหลานีร้ฐัจะนําไปสราง

สาธารณประโยชนหรือสาธารณปูโภคตางๆ สาํหรบัประชาชน เชน โรงเรียน โรงพยาบาลเปนตน

1.2.3 ธุรกิจชวยลดปญหาอาชญากรรม การที่ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี มีงานทํา

มีรายได ก็ไมมีความจําเปนตองกออาชญากรรม ไมตองไปปลนจี้ ทํารายผูอื)นเพื)อชิงทรัพยสิน 

หรือประกอบอาชีพที่ไมสุจริต รัฐเองก็ลดปญหาในการจัดงบประมาณสําหรับการปราบปราม 

โจรผูราย ประชาชนทั่วไปมีขวัญกําลังใจไมหวาดกลัวกับโจรผูรายที่จองเอาทรัพยสิน

1.2.4 ธุรกิจชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การที่ธุรกิจขยายตัวอยางตอ

เนื)องมีการจางงาน ประชาชนมีงานทํา มีการกระจายรายไดสูง ประชาชนกินดีอยูดี จะชวยให

ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได
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1.2.5 ธุรกิจชวยใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี การแขงขันกันทางธุรกิจจะทําให

มคีวามพยายามในการพฒันาและปรับปรงุคณุภาพสนิคา รวมทัง้บรกิารดานตางๆ เพื)อใหเหนอื

กวาคูแขง และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาซึ่งการศึกษาคนควาพัฒนาคุณภาพและบริการ

อยูเสมอ จะสงผลใหเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีอยางไมมีที่สิ้นสุด

2. จุดมุงหมายและปจจัยพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ

จดุมุงหมายของการประกอบธุรกจิเพื)อใหบรกิารสนิคาและบรกิารแกผูบรโิภคและอุปโภค 

จะนํามาซึ่งผลกําไรมาสูผูประกอบการในการอยูรอดและการเจริญเติบโตของธุรกิจและสราง

ความเจริญแกสังคมและประเทศ

จุดมุงหมายและปจจัยพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

2.1 จุดมุงหมายของการประกอบธุรกิจ

การดาํเนนิธรุกจิทกุประเภทตางกม็จีดุมุงหมายในการดาํเนินกจิการ ซึง่พอสรุปไดดงันีค้อื

2.1.1 ตองการกาํไร การประกอบธรุกจิใดๆ กต็าม มจีดุมุงหมายในการดาํเนนิการเหมอืน

กันคือ ตองการผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกําไรในอัตราที่สูงที่สุด (Maximizing Profit) 

และพยายามลดตนทุนใหเหลือตํ่าที่สุด (Minimizing Cost)

2.1.2 ตองการใหสิง่ทีด่ทีีส่ดุแกผูบรโิภค ภายใตเงื)อนไขของราคาและการแขงขนั ตอง

เสนอสินคาหรือมีบริการที่หลากหลาย มีทางเลือกที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคได

มากขึ้นเพื)อชิงความไดเปรียบทางการตลาดจากคูแขงขันทางธุรกิจ

2.1.3 ตองการความมัน่คงทางธุรกจิ เมื)อไดลงทนุดาํเนินกจิการไปแลว ผูประกอบการ 

ก็ยอมตองการที่จะดําเนินกิจการนั้นตอไปเรื)อยๆ 

2.1.4 ตองการความกาวหนาเจรญิเติบโต นอกจากความมัน่คงทางธรุกจิแลวผูประกอบ

การยอมตองการขยายกิจการให ใหญโตขึ้น ตองการผลิตสินคาหรือบริการเพิ่มขึ้น มีฐานะการ

เงินมั่นคง และมีชื)อเสียงเปนที่ยอมรับในสังคม

ซึง่จดุมุงหมายของผูประกอบการธุรกจิ โดยเฉพาะความตองการผลกาํไรสงูสดุนัน้ ถอืได

วาเปนจุดมุงหมายหลักที่ผูประกอบการตองการมากที่สุด แตไมไดหมายความวาตองกอบโกย 

ผลกาํไรใหมากท่ีสดุเพยีงอยางเดียว โดยไมคาํนงึถงึสิง่อื)นใด ผูประกอบการตองมคีวามรบัผดิชอบ 

และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสังคมสวนรวมดวย เชน การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบ

การกาํจดัของเสียทีด่ ีไมปลอยของเสียจากโรงงาน จนเกดิเปนพษิภยัสรางความเสยีหายใหแก

ชีวิตทั้งของมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอมตางๆ นั่นเอง
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2.2 ปจจัยพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ  

การประกอบธุรกิจจําเปนตองอาศัยปจจัยตางๆ เพื)อใหการดําเนินกิจการเปนไปดวยดี 

บรรลุตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายท่ีตั้งไว ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของการประกอบธุรกิจ 

ประกอบดวย 4 M ดังนี้

2.2.1 คน (Man) หมายรวมถึง

บุคคลทุกระดับในองคกรธุรกิจ ตั้งแต 

ผู ใชแรงงาน พนักงาน จนกระทั่งระดับ 

ผูบรหิาร ถือเปนปจจยัพืน้ฐานอนัดบัแรกสดุ 

และเปนทรพัยากรทางการบรหิารจดัการ

ทีส่าํคญัทีส่ดุ เพราะคนเปนผูควบคุมและ

บริหารจัดการปจจัยอื)นๆ ทั้งหมด 

2.2.2 เงินทุน (Money) เปน

ปจจัยสําคัญสําหรับการลงทุน เพราะ

หลายๆ ปจจัยที่นํามาใช ในการลงทุน 

จําเปนตองจัดหามาไดดวยเงิน ไมวาจะ

เปนการจัดซื้อที่ดิน การกอสรางโรงงาน 

การจางบุคคลเขาทํางาน หรือคาใชจายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเงินทุนในที่นี้

หมายถึง เงินสด และทรัพยสิน รวมถึงเงินกูดวย

2.2.3 วัสดุอุปกรณ (Materials) เปนเครื)องมือเครื)องใชที่ชวยอํานวยความสะดวกใน

การดาํเนนิธรุกจิใหมปีระสทิธภิาพ เชน เครื)องใชสาํนกังาน โตะ เกาอี ้เปนตน รวมจนถงึวตัถดุบิ

ตางๆ ที่จะตองนํามาผลิตเปนสินคา ธุรกิจตองมีความมั่นใจวาสามารถหาวัตถุดิบไดตลอดเวลา 

ตลอดจนมีการหาแหลงวัตถุดิบสํารองไวดวย

2.2.4 เครื)องจกัร (Machines) เปนปจจยัสาํคญัในการผลติสนิคา ซึง่มผีลตอคณุภาพ 

และตนทุนของสินคาท่ีทําการผลิต การผลิตใหไดปริมาณมาก และในเวลารวดเร็วดวยการใช

เครื)องจักรที่ทันสมัยถือเปนการลดตนทุนอีกวิธีหนึ่ง

2.2.5 ความรู ในการบริหารจัดการ (Management) เปนความรูความสามารถของ 

ผูประกอบการในอันที่จะดูแล และดําเนินกิจการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่ง

ความรู ในการจัดการนี้อาจไดจากประสบการณในการทํางานของตนเอง หรือจากประสบการณ

ของธุรกิจอื)นๆ และจากการศึกษาเรียนรูจากตํารา งานวิจัยตางๆ หรือการฝกอบรม เปนตน 

รูปที่ 1.1 ปจจัยพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ

ที่มา : www.fotolia.com
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3. สภาพแวดลอมและแหลงขอมูลทางธุรกิจ

สภาพแวดลอมทางธรุกิจเปนปจจัยแวดลอมตางๆ ทีเ่ปนอปุสรรคทีม่อีทิธพิลสงผลกระทบ 

ตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งธุรกิจเปนหนVวยหนึ่งของสังคมจึงไมสามารถดํารงอยูอยางเปนอิสระ 

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ธุรกิจจะตองตระหนักถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอ

ธุรกิจ และสําหรับแหลงขอมูลทางธุรกิจนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจทั้งในดาน

การผลิต การจําหนVาย การเงิน และการจัดการ การมีขอมูลทางธุรกิจที่เพียงพอ จะชวยในการ

ตัดสินใจ การวางแผน และการกําหนดยุทธวิธีในการประกอบการใหเปนไปอยางถูกตองเพื)อ

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน

3.1 สภาพแวดลอมทางธุรกิจ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอกิจการ ซ่ึงอาจกอใหเกิด

อุปสรรคหรือโอกาสตอการดําเนินธุรกิจ แบงออกได 2 ประเภทคือ

3.1.1 ปจจยัทีค่วบคมุได (Controllable Factors) ประกอบดวยสวนผสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หรือที่เรียกวา 4Ps ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการ

จัดจําหนVาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งปจจัยเหลานี้ธุรกิจสามารถ

กําหนดและควบคุมใหเปนไปตามที่ตองการได

3.1.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) เปนสินคาและบริการที่ธุรกิจจะผลิตออกจําหนVาย

3.1.1.2 ราคา (Price) เปนเรื)องท่ีเกีย่วกับการพจิารณาตัง้ราคาสนิคา เนื)องจากราคาสนิคา 

มีผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา

3.1.1.3 ชองทางการจัดจําหน�าย (Place) เปนวิธีการนําสินคาไปสูผู บริโภคซ่ึงเปน 

โครงสรางของชองทางท่ีใชเพื)อเคลื)อนยายสินคาจากธุรกิจไปยังตลาด ตัวกลางทางการตลาด

เปนธุรกิจที่ชวยเสริมชวยขายและจําหนVายสินคาไปยังผูซื้อขั้นสุดทาย

3.1.1.4 การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนวิธีการที่จะทําใหการซื้อขายสินคาเปน

ไปตามเปาหมายไมวาโดยการประชาสัมพันธ การขายตรง หรือการลดแลกแจกแถม เปนตน

3.1.2 ปจจยัทีค่วบคมุไมได (Uncontrollable Factors) เปนปจจยัภายนอกกจิการ 

ไมสามารถควบคุมได จําเปนตองปรับแผนหรือนโยบายใหเขากับปจจัยเหลานี้ ประกอบดวย

3.1.2.1 สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economics Environment) อัตราการเจริญ 

เติบโตและแนวโนมทางเศรษฐกิจมีผลโดยตรงตอธุรกิจชนิดตางๆ ผูประกอบการหรือผูบริหาร

จงึตองเปนผูทีม่องการณไกล รูจกัคาดคะเนสภาวะเศรษฐกจิลวงหนา ไมวาจะเปนภาวะเงนิเฟอ 

ระดบัรายไดของประชากร ผลผลติสวนรวมของประเทศ การจางงาน การผลติ การจาํหนVาย การ

บริโภค อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ เพื)อปรับนโยบายการดําเนินงานใหพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา
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3.1.2.2 สภาวะแวดลอมทางดานกฎหมายและการเมือง (Legal and Political 

Environment) ขอกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนแนว 

นโยบายของรัฐบาล เปนสิ่งที่ผูประกอบการทางธุรกิจควรใหความสนใจและศึกษาคนควาอยู

ตลอดเวลาใหเปนปจจุบนัและสามารถปฏิบตัติามขอกําหนดกฎหมาย พรอมทัง้ปรับตวัใหทนัตอ

แนวนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได

3.1.2.3 สภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Environ–

ment) เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับความเชื)อ ทัศนคติ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ

คนในสงัคม เปนสิง่ทีส่งัคมยอมรบัและถือปฏบิตักินัมา และเปนสิง่ทีเ่ปล่ียนแปลงไดยาก ธรุกจิ

ใดที่ฝนตอความรูสึกและความเชื)อเหลานี้ ธุรกิจนั้นยอมไปไมรอด

3.1.2.4 สภาวะแวดลอมทางการแขงขนั (Competition Environment) เปนสิง่ทีแ่สดง 

ใหเห็นโอกาสและชองทางในการลงทุน มีผลกระทบตอผูประกอบการในการที่จะกําหนดวิธีการ

ดาํเนนิธรุกจิของตนใหอยูรอดและมีกาํไร เชน การพฒันาผลติภณัฑ รวมทัง้เครื)องมอื วธิกีารผลติ

ใหเหนอืกวาคูแขง ลดตนทนุ ลดการสญูเสยี และการใชทรพัยากรทีม่อียูใหเกดิประโยชนสงูสดุ 

3.1.2.5 สภาวะแวดลอมทางเทคโนโลยแีละความกาวหนาทางวชิาการ (Technology 

Environment) ธรุกิจใดกต็ามท่ีมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัและกาวหนาทางวชิาการเหนือคูแขง จะ

สามารถรับรูขอมลูไดรวดเรว็ สามารถตดัสนิใจไดอยางถกูตองและแมนยาํ ผูประกอบการจงึตอง

ศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยูเสมอ เพื)อนํามาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดําเนินงาน 

เปนการเพิ่มความนVาเชื)อถือใหกับผลิตภัณฑ เชน จากการใชแรงงานคนเปลี่ยนมาใชอุปกรณ

เครื)องจักรที่ทันสมัย การใชเทคโนโลยีเขามาชวยนี้จะชวยใหประหยัดคาใชจาย เพิ่มผลผลิต 

และเพิ่มกําไร 

3.1.2.6 พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) ความตองการหรือลักษณะ 

พฤตกิรรมของผูบรโิภคจะมกีารเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา ธรุกจิใดๆ กต็ามจะไมสามารถบงัคบั

ใหลูกคาคงความตองการ หรือคงพฤติกรรมนั้นไดตลอดไป ตองมีการกําหนดแรงจูงใจ การ

พัฒนาตัวผลิตภัณฑ รวมท้ังสรางความแตกตางและความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตลอด

จนคุณภาพดวย

3.2 แหลงขอมูลทางธุรกิจ

ขอมลูทางธุรกจิมคีวามสาํคญัอยางยิง่ในการดาํเนนิธรุกจิทัง้ในดานการผลติ การจาํหนVาย  

การเงนิ และการจดัการ การมขีอมลูทางธรุกจิทีเ่พยีงพอจะชวยในการตดัสนิใจการวางแผน และ

การกําหนดยทุธวิธีในการประกอบการใหเปนไปอยางถกูตองและแมนยาํ เหนอืกวาคูแขงขนัทาง

ธุรกิจ ซึ่งแหลงขอมูลที่ผูประกอบสามารถหาขอมูลทางธุรกิจได แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
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3.2.1 แหลงขอมูลภายในกิจการ (Internal Sources) เปนขอมูลที่ไดจากภายใน 

กิจการของตนเอง เชน เอกสารตางๆ ประวัติการซื้อขาย เอกสารทางการบัญชี งบทางการเงิน 

รายงานประจาํวนัของพนกังาน ซึง่แหลงขอมลูเหลานี ้สามารถนาํมาประกอบการวางแผน บอก

แนวโนมและกําหนดวิธีการดําเนินงานของธุรกิจในอนาคตได

3.2.2 แหลงขอมูลภายนอกกิจการ (External Sources) เปนขอมูลที่ไดจากการ 

ศึกษาคนควา ซึ่งสามารถหาไดจากหนังสือ นิตยสาร หรือขาวสารตางๆ ทั้งจากหนVวยงานของ

รัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผลงานการวิจัย งานวิชาการ ลวนเปนสิ่งที่ชวยในการตัดสินใจ 

ทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคล

การดําเนนิกจิกรรมทางธุรกจินัน้มคีวามเกีย่วของกบัคนเปนจํานวนมาก ซึง่จะมคีวามสาํคญั

และสงผลตอเศรษฐกจิของประเทศรวมถึงในการพฒันาประเทศดวย ซึง่กจิกรรมทางธรุกจิและ

ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคลจะเปนกิจกรรมในการดําเนินธุรกิจตั้งแตกิจกรรมยังไมมี

การผลติสนิคาไปจนถงึสินคาตางๆ ไปถึงผูอปุโภคบรโิภค ซึง่กจิกรรมทางธรุกจินัน้ประกอบดวย

กจิกรรมหลกัคอืกิจกรรมทีเ่กีย่วกับตวัสินคา กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการจดัจาํหนVายและรวมถงึกจิกรรม

อํานวยความสะดวกตางๆ ในดานของการเงิน การเสี่ยงภัยและการหาขอมูลทางการตลาด

4.1 หนาที่กิจกรรมทางธุรกิจ

ในการดําเนินธุรกิจมีกิจกรรมตางๆ มากมาย ตั้งแตยังไมมีการผลิตสินคา ไปจนกระทั่ง

สินคานั้นถึงมือผูบริโภค ซึ่งกิจกรรมทางธุรกิจแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ

4.1.1 กิจกรรมการผลิต (Product Activities) ประกอบดวย

4.1.1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เปนการกําหนดรูปแบบ

ของผลิตภัณฑที่ตองการผลิตออกสูทองตลาด การหาวิธีการผลิตที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การกําหนดวัตถุดิบที่นํามาใช ในการผลิต และการหาแหลงวัตถุดิบ เปนตน 

4.1.1.2 การซือ้และการขาย (Buying and Selling) เปนกจิกรรมทีท่าํใหเกดิระบบการ

แลกเปลี่ยนสินคา หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา เกิดผลกําไรขาดทุนจากการซื้อ

และการขาย

4.1.1.3 การจัดลําดับและมาตรฐานสินคา (Grading and Standardizing) คือ การ

ผลิตสินคาออกมาหลายแบบหลายขนาด และมีหลากหลายรุน ทําใหสินคามีหลายราคาเพื)อให

เหมาะสมตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูบริโภค
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4.1.2 กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดจําหน>าย (Distribution) ประกอบดวย

4.1.2.1 การขนสง (Transportation) คอื การเคลื)อนยายหรอืกระจายสนิคาทีผ่ลติแลว

นั้นไปยังผูบริโภค

4.1.2.2 การเก็บรักษาสินคา (Storage) คือ การเก็บรักษาสินคาเพื)อรอการจําหนVาย 

หรือการกระจายสินคาไปยังผูบริโภค

4.1.3 กิจกรรมอํานวยความสะดวกตางๆ (Facilitation) ไดแก 

4.1.3.1 การเงิน (Finance) คือ แหลงเงนิกูทีเ่ปนเงนิทนุสาํหรบัการดาํเนนิธรุกจิ ปจจบุนั

ธนาคารพาณชิยตางๆ ถือเปนแหลงเงินกูทีม่คีวามสาํคญัมากทีส่ดุสาํหรบัสถานประกอบการหรอื

การดําเนินธุรกิจ และรวมถึงการเก็บเงินคาสินคาที่ขายดวย

4.1.3.2 การเส่ียงภัย (Risk Taking) หมายถึง การเสี่ยงภัยจากการสูญเสียในรูปแบบ

ตางๆ เชน การเสยีหายจากไฟไหมโกดงัสนิคา หรอืสนิคาตกหลนเสยีหายระหวางขนสง เปนตน 

ปจจบุนัมธีรุกจิท่ีเกีย่วของกับการประกนัภยัเขามามบีทบาทในการแบงเบาภาระใหกบัผูประกอบการ

4.1.3.3 การหาขอมลูทางการตลาด (Marketing Information) เปนการหาขอมลูควา

มตองการของผูบริโภค และแนวโนมตางๆ ในการซื้อขายสินคา ปจจุบันมีธุรกิจที่รับดําเนินการ

ดานคนควาวิจัยและหาขอมูลเขามาเกี่ยวของชวยเหลือในการดําเนินธุรกิจ

ถาม แหลงขอมูลทางธุรกิจมีกี่แหลง ไดแกแหลงขอมูลอะไรบาง

ตอบ แหลงขอมูลทางธุรกิจมี 2 แหลง คือ

 1. แหลงขอมูลภายในกิจการ    2. แหลงขอมูลภายนอกกิจการ

ปญหาชวนคิด

4.2 ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคล

ความสมัพนัธระหวางธรุกจิกับบคุคลจะมคีวามสมัพนัธกนัอยูสองลกัษณะ คอืความสมัพนัธ

ในฐานะทีเ่ปนผูประกอบการหรือเจาของกิจการ และความสมัพนัธในฐานะทีเ่ปนผูบรโิภคสนิคา

หรือบริการ ซึ่งความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคลน้ันธุรกิจเปนสิ่งที่ผูกพันกับบุคคลโดยท่ี 

ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้นการดําเนินธุรกิจจึงจําเปนตองมีความสัมพันธระหวางธุรกิจกับ

บคุคลกลุมตางๆ ในลักษณะท่ีแตกตางกนัออกไปเพื)อตอบสนองความตองการของผูบรโิภคและ

สามารถยกระดับมาตรฐานสินคาหรือบริการใหดีขึ้นอยางตอเนื)อง



10 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

4.2.1 ในฐานะท่ีเปนผูประกอบการหรอืเปนเจาของกจิการ ไมวาจะเปนผูประกอบ

การผลิต พอคาสง พอคาปลีก หรือธุรกิจที่ใหบริการประเภทตางๆ

4.2.2 ในฐานะที่เปนผูบริโภค ทําหนาที่บริโภคสินคาหรือบริการเพื)อตอบสนองความ

ตองการของตนเอง บุคคลกลุมนีจ้ะเปนผูกาํหนดความอยูรอดของกลุมผูประกอบการ และเปน 

กลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการยกมาตรฐานสินคาหรือบริการใหดีขึ้น

อยางไรกต็าม เราไมสามารถกาํหนดไดอยางชดัเจนวา บคุคลใดจะเปนกลุมผูประกอบการ 

หรือบุคคลใดจะเปนกลุมผูบริโภค เพราะในขณะที่เปนผูประกอบการนั้น ก็ยังเปนผูบริโภคใน

เวลาเดียวกนัดวย ยกตวัอยางเชน ผูประกอบการผลิตชิน้สวนคอมพิวเตอร มคีวามตองการใช 

เครื)องจักรสําหรับการผลิต แตไมสามารถผลิตเครื)องจักรนั้นไดเอง จําเปนตองไปจัดซ้ือมา 

ซึ่งหมายความวาผูประกอบการผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอรก็เปนผูบริโภคดวยเชนกัน

5. จริยธรรมของผูประกอบธุรกิจ

มูลนิธิเพื)อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทย (ไอเมท หรือ IMET; 

International Military Education and Training) ซึ่งเปนองคกรหนึ่งที่ใหความรูและเผยแพร

วชิาการทางดานการจดัการสมยัใหมใหกบัธรุกจิของเอกชนไดเสนอหลกัจรยิธรรมของผูประกอบ

ธรุกจิหรอืนกัธรุกจิไวเพื)อใชเปนหลกัเกณฑในการประพฤตปิฏบิตั ิโดยไดกาํหนดขึน้ตามบทบาท

หลักๆ ที่นักธุรกิจตองเกี่ยวของ ดังนี้ 

5.1 จริยธรรมของนักธุรกิจตอลูกคา

ลูกคาถือเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญมากที่สุดตอการประกอบธุรกิจ เนื)องจากลูกคา

เปนผูซือ้สินคาและใชบรกิารทาํใหธรุกจิมรีายไดและผลกาํไร ดงันัน้นกัธรุกจิควรปฏบิตัติอลกูคา

อยางซื)อสัตยและเปนธรรม โดยมีหลักพึงปฏิบัติตอลูกคาดังนี้คือ

(1) ขายสินคาและบริการในราคาที่ยุติธรรม

(2) สินคาและบริการนั้นตองมีคุณภาพ ถูกตองตามจํานวนและราคาที่ตกลงกัน

(3) ดูแลและใหบริการแกลูกคาทุกคนโดยเทาเทียมกัน ไมเลือกที่รักมักที่ชัง

(4) ละเวนการกระทําใดๆ เพื)อทําใหราคาสินคาสูงขึ้นโดยไมมีเหตุผล เชน การกักตุน

สินคา หรือการปลอยขาวอันเปนเท็จเพื)อใหลูกคาหลงเชื)อ เปนตน

(5) ปฏิบัติตอลูกคาและใหบริการอยางมีนํ้าใจ มีอัธยาศัยที่ดีตอกัน
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5.2 จริยธรรมของนักธุรกิจตอคูแขงขัน 

การทีธ่รุกจิมคีูแขงขันทาํใหเกดิการกระตุนใหมกีารตื)นตวั ปรบัเปล่ียนการผลติหรอืบรกิาร 

และปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้นเหนือกวาของคูแขงขันทางธุรกิจแตตอง

เปนไปในทางสรางสรรค ไมใชเพื)อทําลายคูแขงขัน นักธุรกิจควรปฏิบัติตอคูแขงขันดังนี้

(1) ละเวนจากการกล่ันแกลง ใหรายปายสี ขมขูหรือกีดกัน ไมวาจะโดยทางตรงหรือ 

ทางออม อนัจะทําใหคูแขงขันเสยีโอกาสอยางไมเปนธรรม เชน การตัดราคาขายสนิคา การเอา

ขอมูลของคูแขงขันมาโดยไมถูกตองชอบธรรม เปนตน

(2) ควรใหความรวมมือในการแขงขัน เชน การใหขอมลูความรู ในดานตางๆ ไมวาจะเปน

ความรูดานการบริหารจัดการที่ดี ขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาหรือบริการใหมๆ เปนตน

5.3 จริยธรรมของนักธุรกิจตอหน>วยงานของราชการ 

จริยธรรมของนักธุรกิจเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม พยายาม

สรางสรรคสิง่ตางๆ เพื)อใหเกดิคณุประโยชนตอผูทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิทีด่าํเนินงานอยูไมวาจะเปน

บคุคลใด เพื)อใหธรุกจิมคีวามกาวหนาและเตบิโตไปไดอยางมัน่คง รวมถงึจรยิธรรมของนกัธรุกจิ

ตอหนVวยงานของราชการ ซึ่งหนVวยราชการเปนผู ใหอํานาจบริการของรัฐตอประชาชน เพื)อให

สังคมสามารถดําเนินงานอยูไดอยางสงบสุขภายใตขอบังคับของกฎหมาย ดังนั้นนักธุรกิจควร

ปฏบิตัติอหนVวยงานราชการเพื)อใหเกดิคณุประโยชนตอผูทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิและเปนประโยชน

ตอสังคมตอไป

(1) การทําธุรกิจกับหนVวยงานของทางราชการควรทําอยางตรงไปตรงมา ซื)อสัตยสุจริต 

และเปนธรรมเหมือนกันกับลูกคาทั่วๆ ไป

(2) ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายในการทําธุรกิจ

(3) ละเวนจากการติดสินบนเจาหนาที่ของหนVวยงานราชการ

(4) สนับสนุนหรือใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของหนVวยงานราชการ

(5) ละเวนจากการใหของขวัญหรือของกํานัลแกเจาหนาที่หรือขาราชการ ยกเวนวาจะ

เปนเพียงของเล็กๆ นอยๆ ท่ีคนสวนใหญใหกันตามประเพณีนิยม เพื)อแสดงความมีนํ้าใจและ

มีไมตรีที่ดีตอกัน

(6) ใหความรวมมือกบัหนVวยงานราชการตามหนาทีข่องพลเมอืงทีด่ ีเสยีสละเวลา สิง่ของ

และปจจัยตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม

(7) มทีศันคตทิีด่แีละมีความนVาเชื)อถอืตอหนVวยงานราชการ พงึระลกึวานกัธรุกจิสามารถ

รวมมือกับหนVวยงานราชการในการแกไขปญหา และรวมปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได
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5.4 จริยธรรมของนักธุรกิจตอพนักงาน 

การมีพนักงานและบุคลากรที่ดี ซื)อสัตยและขยันขันแข็ง ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให 

ธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเจริญกาวหนา นักธุรกิจควรรูวาจะบริหารจัดการให

พนักงานของตนมีความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น และรวมทํางานกับตนเองใหยาวนานท่ีสุดได

อยางไร สิ่งที่นักธุรกิจควรปฏิบัติตอพนักงานมีดังนี้คือ 

(1) การใหคาจางและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและลักษณะงาน

(2) เอาใจใสตอสวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน

(3) พัฒนาและใหความรูเพื)อเพิ่มความชํานาญรวมถึงประสบการณของพนักงาน

(4) ใหความเปนธรรมและโอกาสที่เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ

(5) ศึกษาและทําความเขาใจ ทั้งนิสัยใจคอและความถนัดของพนักงาน

(6) เคารพสิทธิสวนบุคคลและความสามารถของพนักงาน

(7) ใหความเชื)อถือและไวเนื้อเชื)อใจ มอบหมายงานท่ีมีความสําคัญและมีความรับผิด

ชอบมากขึ้น

(8) ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา เมื)อไดรับการรองขอหรือเมื)อเห็นวาจําเปน

(9) สนับสนุนใหพนักงานประพฤติเปนคนดี ทําคุณประโยชนใหกับสังคม

5.5 จริยธรรมของนักธุรกิจตอสังคม 

สังคมเกิดจากการที่คนมาอยูรวมกัน โดยที่แตละคนมีหนาที่ สิทธิ เสรีภาพ และมีฐานะ

เปนพลเมอืงเทาเทยีมกนั แตอาจมคีวามแตกตางกนัในดานเชือ้ชาต ิศาสนา อาชพี หรอืทศันคติ 

ความเชื)อในดานตางๆ อาชีพนักธุรกิจหรือผูประกอบการก็ถือเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในสังคม 

จงึควรมีความรับผดิชอบและรวมเปนผูทีม่ทีีจ่ะทําใหสงัคมมีความนVาอยูและมคีวามเจริญกาวหนา 

ดังนั้นนักธุรกิจจึงควรปฏิบัติตอสังคมดังนี้คือ 

(1) ละเวนจากการประกอบธรุกจิทีท่าํใหสงัคมเสื)อมลง ทัง้ทางดานจติใจ และศลีธรรม เชน 

การเปดบอนพนัน การคาประเวณี หรือการรับซื้อของโจร เปนตน

(2) ไมประกอบธุรกจิทีเ่ปนการทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เชน การตดัไม 

ทําลายปา การคาสัตวปา หรือการรุกลํ้าที่สาธารณะ เปนตน

(3) การเอาใจใสดแูลกจิการของตน ไมใหเปนตนเหตใุนการกอมลภาวะใหกบัสิง่แวดลอม

เชน การปองกันเสียงและกล่ินจากโรงงาน การปองกันไมใหมีนํ้าเสียไหลลงสูแมนํ้าลําคลอง

เปนตน
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(4) เคารพในสิทธทิางปญญาของบุคคลอื)น ไมลอกเลยีนแบบ หรอืความคดิของบคุคลอื)น

(5) ใหความรวมมือกับทุกฝายในชุมชนเพื)อการสรางสรรคสังคม โดยการเสียสละเวลา

กําลังกาย หรือกําลังทรัพยตามความเหมาะสม

(6) การดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญและสนใจเรื)องการสรางงานใหแกคนในชุมชน 

และสอดคลองกับลักษณะและศักยภาพของชุมชนนั้นๆ 

5.6 จริยธรรมของพนักงานตอนักธุรกิจ 

พนกังานมสีวนสําคญัอยางยิง่ในการทีจ่ะทาํใหธรุกจิสามารถดาํเนนิไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสบความสําเร็จ ดังนั้นในการปฏิบัติงาน พนักงานจึงควรปฏิบัติตนดังนี้คือ

(1) มคีวามซื)อสตัยสจุริตในการปฏบิตังิาน ขยนัหมัน่เพยีร มวีนิยั ทาํงานของตนอยางเตม็

ความสามารถ และรับผิดชอบงานตามขอบเขตงานของตน

(2) รกัษาและรบัผดิชอบทรพัยสนิของนายจางใหไดประโยชนอยางเตม็ที ่ดแูลรกัษาไมให

เสื)อมเสยีสญูหาย ไมใชทรพัยสนิของนายจางในทางที่ไมเกดิประโยชนและไมนําไปใชประโยชน

สวนตัวหรือผูอื)น

(3) ระมดัระวังในการปฏิบตัตินในเรื)องสวนตวัทีอ่าจกระทบกระเทือนถงึนายจาง เชน การ

วางตัวในสังคม หรือการใชขอมูลของนายจางในทางหาประโยชน เปนตน

(4) หลกีเลีย่งการประพฤตปิฏบิตัทิีข่ดัตอผลประโยชนของนายจาง เชน การทาํธรุกจิแขงขนั 

การซื้อหุนหรือเปนหุนสวนกับกิจการของคูแขง เปนตน

(5) หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ หรือผลประโยชนจากผูที่ทําธุรกิจกับนายจาง

(6) ละเวนจากการทํางานใหผูอื)น กิจการอื)นหรือนายจางคนอื)น เวนแตในกรณีที่จําเปน

ตองทาํ เพื)อหารายไดเพิม่เตมิ แตตองรายงานใหนายจางทราบ และจะตองไมเปนอปุสรรคตอ

การทํางานของนายจางโดยตรง ทั้งนี้ตองเปนงานที่นายจางเห็นสมควรใหทําดวย

6. คุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ 

ผูประกอบการคือ ผูที่ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ ไมวาจะเปนการผลิต การซื้อ การขาย

สินคา และการใหบริการ โดยมุงหวังผลตอบแทนทางกําไร และมีความพึงพอใจสวนตัวที่จะ

ทํากจิการ แตก็ตัง้อยูในความทีจ่ะขาดทุนดวยเชนเดียวกนั ดงันัน้ในการทีจ่ะประกอบธุรกจิใดๆ 

ก็ตาม ผูที่ประกอบธุรกิจจึงตองมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่สําคัญหลายประการ เพื)อความ

สาํเรจ็และความเจรญิกาวหนาในการประกอบธรุกจิ โดยคณุสมบตัสิาํหรบัผูประกอบการทีส่าํคญั

ประกอบดวยดังตอไปนี้
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(1) มคีวามรบัผดิชอบตอผลการดาํเนนิของกจิการซึง่ตนเปนผูควบคมุดแูลกจิการไมวาจะ

ไดกําไรหรือขาดทุน

(2) มีความกลาเสี่ยงพอสมควร แตก็ดําเนินการดวยความระมัดระวังรอบคอบ มีขอมูล

และเหตุผลเพียงพอในการตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป

(3) มีความมั่นใจในตัวเอง เชื)อวาตนเองมีทักษะมีความสามารถเพียงพอที่จะทําใหธุรกิจ

เจริญเติบโตและประสบความสําเร็จ

(4) มคีวามกระตือรือรนในการทาํงาน สามารถทาํงานทีห่นกัไดเปนเวลานานๆ และมคีวาม

รับผิดชอบสูง

(5) มีความสามารถในการมองเห็นอนาคต หรือมองการณไกล สามารถวิเคราะหและ 

คาดการณลวงหนาได มองเห็นโอกาสทางธุรกิจไดมากกวาบุคคลอื)นๆ 

(6) มีความสามารถในการคัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสมกับตําแหนVงงาน

(7) คาํนงึถงึความสําเรจ็ของงานมากกวาเงนิ โดยทัว่ไปเขาใจกนัวาผูประกอบการดาํเนิน

งานเพื)อหวังกําไรเทานั้น แตในความเปนจริงผูประกอบการควรใหความสําคัญกับความสําเร็จ

ของงานมากกวาผลกําไรที่จะไดรับ

(8) มีความสามารถในการแกไขปญหาและการตัดสินใจ สามารถตัดสินปญหาไดอยางมี

เหตุผล เปนผูนําโดยธรรมชาติ ไมใชอารมณในการตัดสินปญหา

(9) มีมนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการเขาสมาคม ใจกวางและ

เคารพความคิดเห็นของบุคคลอื)น

(10) มคีวามสามารถในการติดตอสื)อสาร กอใหเกดิความเขาใจตรงกนั มศีลิปะในการพดู

และการที่ดี เพื)อประโยชนในการติดตอทางธุรกิจหรือแมแตกับพนักงานของตนเอง

(11) มีความรูทางดานเทคนิค และมีความชํานาญในงานที่ตนทํา

(12) มีความสามารถในการจัดการและการวางแผน

(13) มีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่สําคัญอีกหลายประการ เปนตนวา การมีความคิดสรางสรรค

ในการผลติสนิคาหรอืบริการทีแ่ปลกใหม เรยีกรองความสนใจของบคุคลอื)นๆ ได การรูจกัพฒันา

ตนเองใหมคีวามรูความชาํนาญเพิม่มากขึน้ การมคีวามซื)อสตัย มคีวามสภุาพออนนอมถอมตน 

ซึ่งเหลานี้คือคุณสมบัติที่ผูประกอบการควรจะมี เพราะสามารถใชเปนตัวกําหนดวาธุรกิจจะมี

โอกาสเจริญรุงเรืองหรือลมเหลวได




