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ค ำน ำ 
 เอกสารประกอบการเรียน วิชาการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัสวิชา 2202-2003 เล่มนี้ เรียบ
เรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้
ประกอบการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด  
 ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรายวิชานี้ ได้จากการค้นคว้าเนื้อหา รวบรวมจากต ารา
ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจหลายเล่ม ประกอบกับประสบการณ์การสอนนักเรียน มากว่า 13 ปี 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเป็นครูท่ีปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จึง
ได้เอกสารประกอบการเรียนท่ีมีเนื้อหาละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามจุดประสงค์ และสมรรถนะ
รายวิชาการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หน่วยการเรียน ในทุกหน่วยการ
เรียนมุ่งเน้นให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง และมีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง เนื้อหาชัดเจนง่ายต่อการเรียนรู้ และทันสมัย  มีแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของตนเองได้ตลอดเวลา 
 ขอขอบพระคุณ บุพการี ครู อาจารย์ ขอขอบคุณผู้อ านวยการปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ให้การ
จัดท าเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ เสร็จส้ิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระของเอกสาร
ประกอบการเรียนเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ ส าหรับการด าเนินธุรกิจขนาด
ย่อม และเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนรวมท้ังผู้สนใจท่ัวไป ท่ีจะน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ต่อไป 
 
        นางสาวเครือฟ้า  อุทธิยา 
           ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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แนะน ำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน 
 
 ให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเป็นการล่วงหน้า และครูผู้สอนใช้ประกอบการสอนในขณะท่ีท า
การเรียนการสอน ซึ่งผู้เรียนจะต้องท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน 
 เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดย
ยึดค าอธิบายรายวิชาและสมรรถนะรายวิชา มาใช้ในการก าหนดหัวข้อท่ีจะเรียน วิชาการด าเนินธุรกจิ
ขนาดย่อม ใช้เวลาเรียน 1 ภาคเรียน เรียนสัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 18 สัปดาห์ รวม
ช่ัวโมงเรียน 72 ช่ัวโมง เนื้อหารายละเอียดของรายวิชาประกอบด้วยทฤษฎีและปฏิบัติ จ านวน 10 
หน่วย ดังนี ้
 หน่วยที่ 1  หลักการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม 
 หน่วยที่ 2  ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม 
 หน่วยที่ 3  การเป็นผู้ประกอบการ 
 หน่วยที่ 4  การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม 
 หน่วยที่ 5  การขออนุญาตประกอบกิจการและขั้นตอนการจดทะเบียน 
 หน่วยที่ 6  กฎหมายและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม 
 หน่วยที่ 7  ท าเลท่ีต้ัง 
 หน่วยที่ 8  แหล่งเงินทุน 
 หน่วยที่ 9  การตลาดส าหรับธุรกิจขนาดย่อม 
 หน่วยที่ 10 แผนธุรกิจ 
 การประเมินผล มีการทดสอบท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อประเมินผลความรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้
เรื่อง การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม ในด้านทักษะนั้นเป็นหน้าท่ีของผู้เรียนต้องฝึกฝนด้วยตนเอง ความรู้
ท่ีได้รวบรวมไว้ในเอกสารประกอบการเรียนเล่มนีต้รงตามหลักสูตร ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
เอกสารเฉลย แบบฝึกหัดและแบบทดสอบจะอยู่ท่ีครูผู้สอน ใช้เฉลยเพื่อท าการประเมินผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนทราบถึงผลการประเมินความรู้ของตนเอง 
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รำยละเอียดของหลักสูตรรำยวิชำ 
ชื่อวิชำ  กำรด ำเนินธุรกิจขนำดย่อม    รหัสวิชำ  2202-2003 
ระดับชั้น ปวช.       สำขำวิชำกำรตลำด 
หน่วยกิต (2-2-3)      ชั่วโมงรวม 72 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จุดประสงค์รำยวิชำ  เพื่อให้ 
 1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม 
 2.  มีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจขนาดย่อม 
 3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ ความอดทนอดกล้ัน        
ความเช่ือมั่นในตนเอง ความละเอียดรอบคอบ และความคิดสร้างสรรค์ 
สมรรถนะรำยวิชำ 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการด าเนินธุรกิจขนาดย่อมและกระบวนการด าเนินธุรกิจขนาด
ย่อม 
 2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม  
 3.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการตลาดและแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจขนาดย่อม 
 4.  เลือกท าเลท่ีต้ัง และแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจขนาดย่อมตามหลักการ 
 5.  เขียนแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจขนาดย่อมตามหลักการ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ
ขนาดย่อม การเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ กฎหมาย
และองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม ท าเลท่ีต้ัง แหล่งเงินทุน การตลาดส าหรับธุรกิจ
ขนาดย่อมและแผนธุรกิจ  
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โครงกำรสอน 
ช่ือวิชา  การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม     รหัสวิชา  2202-2003 
ระดับช้ัน ปวช.        สาขาวิชาการตลาด 
หน่วยกิต (2-2-3)        ช่ัวโมงรวม 72 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย/รำยกำรสอน 
สัปดำห์

ท่ี 
ชั่วโมง 

สมรรถนะ
รำยวิชำที่ 

1 หลักกำรด ำเนินธุรกิจขนำดย่อม 
1.1 ความหมายของธุรกิจขนาดย่อม 
1.2 ความส าคัญของธุรกิจขนาดย่อม 
1.3 การก าหนดขนาดของธุรกิจ 
1.4 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อ
รูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย 

1 1-4 1 

2 ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนำดย่อม 
2.1 ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม 
     2.1.1 ธุรกิจการผลิต 
     2.1.2 ธุรกิจบริการ 
     2.1.3 ธุรกิจการค้าส่ง 
     2.1.4 ธุรกิจการค้าปลีก 
2.2 รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม 
     2.2.1 กิจการเจ้าของคนเดียว 
     2.2.2 ห้างหุ้นส่วน 
     2.2.3 บริษัทจ ากัด 
2.3 ธุรกิจขนาดย่อมท่ีผู้ประกอบการใหม่นิยม
ในปัจจุบัน 
     2.3.1 ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
     2.3.2 ธุรกิจแฟรนไชส์ 
     2.3.3 ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
     2.3.4 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
     2.3.5 ธุรกิจร้านอาหาร 
     2.3.6 ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
 

2,3 5-12 1 
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3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
3.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีดี 
3.2 การเป็นลูกจ้าง 
3.3 การเป็นผู้ประกอบการ 
3.4 การท าธุรกิจเสริมควบคู่กับงานประจ า 

4 13-16 1 

4 กำรเริ่มต้นธุรกิจขนำดย่อม 
4.1 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการตัดสินใจ 
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

5 17-20 1 

5 กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรและข้ันตอน
กำรจดทะเบียน 
5.1 การจัดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ 
    5.1.1 การจดทะเบียนพาณิชย์ 
    5.1.2 การจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
    5.1.3 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
    5.1.4 การจดทะเบียนบริษัท 
5.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
    5.2.1 เครื่องหมายการค้า 
    5.2.2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
    5.2.3 อนุสิทธิบัตร 
    5.2.4 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
5.3 การขออนุญาตจัดต้ังโรงงาน 
5.4 การน าเข้าและส่งออก 
    5.4.1 บัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า 
    5.4.2 บัตรผ่านศุลกากร  
    5.4.3 การผ่านพิธีการศุลกากร 

6,7 21-28 2 

6 กฎหมำยและองค์กรที่เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินธุรกิจขนำดย่อม 
6.1 กฎหมาย 
  6.1.1 ภาษี 

8 29-32 2 
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  6.1.2 ข้อกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ  
6.2 องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม 

สอบกลำงภำค 9 33-36  
7 ท ำเลที่ต้ัง 

7.1 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณาเลือกท าเล
ท่ีต้ังท่ีเหมาะสม 
7.2 ปัจจัยการเลือกท าเลท่ีต้ังกับประเภทของ
ธุรกิจ 
    7.2.1 ท าเลท่ีต้ังของธุรกิจค้าปลีก 
    7.2.2 ท าเลท่ีต้ังของธุรกิจค้าส่ง 
    7.2.3 ท าเลท่ีต้ังของธุรกิจการผลิต 
    7.2.4 ท าเลท่ีต้ังของธุรกิจบริการ 
7.3 ชนิดของท าเลท่ีต้ัง 

10-11 37-44 4 

8 แหล่งเงินทุน 
8.1 แหล่งเงินทุน 
   8.1.1 วิธีระดมทุน 
   8.1.2 เงินกู้ 
8.2 สินเช่ือเพื่อการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม 
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ใหม่นิยมในปัจจุบัน 
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หน่วยที่ 2  ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนำดย่อม 
สำระกำรเรียนรู้ 

1. ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม 
2. รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม 
3. ธุรกิจขนาดย่อมท่ีผู้ประกอบการใหม่นิยมในปัจจุบัน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. บอกประเภทของธุรกิจขนาดย่อม พร้อมยกตัวอย่างประกอบได้ 
2. อธิบายรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมได้ 
3. บอกรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมท่ีผู้ประกอบการใหม่นิยมในปัจจุบัน 

สมรรถนะประจ ำหน่วย 
      แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจขนาดย่อม รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม รูปแบบของ
ธุรกิจขนาดย่อมท่ีผู้ประกอบการใหม่นิยมในปัจจุบัน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบำยประเภทของธุรกิจขนำดย่อม พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบได้ 
  
1. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจขนาดย่อมได้ 

ก. ธุรกิจขนาดย่อมมี 3 ประเภท ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจการค้าส่ง 
ข. ธุรกิจขนาดย่อมมี 4 ประเภท ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการค้าส่ง และธุรกิจการค้า

ปลีก 
ค. ธุรกิจขนาดย่อมมี 2 ประเภท ธุรกิจการผลิตและธุรกิจบริการ 
ง. ธุรกิจขนาดย่อมมี 4 ประเภท ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
จ. ธุรกิจขนาดย่อมมี 5 ประเภทคือ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการค้า ธุรกิจการค้าปลีก 

และธุรกิจขายตรง 
 
2. การแปรสภาพปัจจัยการผลิตโดยอาศัยกระบวนการในการแปลสภาพวัตถุดิบ ให้เป็นสินค้าหรือ
บริการ หมายถึง ธุรกิจประเภทใด 

ก. ธุรกิจขนส่ง (Transporting) 
ข. ธุรกิจค้าปลีก (retailing) 
ค. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesaling) 
ง. ธุรกิจการผลิต (Manufacture) 
จ. ธุรกิจบริการ (Service) 

  
3.ธุรกิจท่ีใช้พนักงานบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหมายถึงธุรกิจประเภทใด 

ก. บริการ หมายถึง ธุรกิจประเภทใด 
ข. ธุรกิจขนส่ง (Transporting) 
ค. ธุรกิจค้าปลีก (retailing) 
ง. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesaling) 
จ. ธุรกิจการผลิต (Manufacture) 
ฉ. ธุรกิจบริการ (Service) 
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4. ธุรกิจท่ีซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตแล้วจ าหน่ายต่อให้พ่อค้าปลีกเพื่อท าการขายให้กับผู้บริโภค หมายถึง 
ธุรกิจประเภทใด 

ก. ธุรกิจขนส่ง (Transporting) 
ข. ธุรกิจค้าปลีก (retailing) 
ค. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesaling) 
ง. ธุรกิจการผลิต (Manufacture) 
จ. ธุรกิจบริการ (Service) 

 
5. ธุรกิจท่ีขายสินค้าหรือบริการให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายเมื่อน าไปใช้ส่วนตัว หมายถึง ธุรกิจประเภทใด 

ก. ธุรกิจขนส่ง (Transporting) 
ข. ธุรกิจค้าปลีก (retailing) 
ค. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesaling) 
ง. ธุรกิจการผลิต (Manufacture) 
จ. ธุรกิจบริการ (Service) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2 อธิบำยรูปแบบของธุรกิจขนำดย่อมได้  
6. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมแบบกิจการเจ้าของคนเดียวได้ถูกต้อง  

ก. กิจการเจ้าของคนเดียวล้มเลิกกิจการได้ยาก เนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัว 
ข. ของคนเดียวขยายกิจการได้ง่ายเพราะมีเงินทุนไมจ่ ากัด 
ค. กิจการเจ้าของคนเดียวมีความเส่ียงในการขาดทุนสูง  
ง. กิจการเจ้าของคนเดียวมีความรับผิดชอบในหนี้สินท้ังหมดไม่จ ากัดจ านวน 
จ. กิจการเจ้าของคนเดียวต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล 

 
7. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมแบบกิจการห้างหุ้นส่วนได้ถูกต้อง 

ก. มีแหล่งเงินทุนน้อยกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว  
ข. ห้างหุ้นส่วนจัดต้ังยาก จึงท าให้เลิกกิจการได้ยาก 
ค. ห้างหุ้นส่วนสามารถด าเนินกิจการ แม้มีหุ้นส่วนถอนตัวหรือเสียชีวิต 
ง. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ 
จ. กิจการท่ีมีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงร่วมลงทุน 
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8. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมแบบบริษัทจ ากัดได้ถูกต้อง 

ก. กิจการท่ีมีบุคคลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไปตกลงร่วมลงทุน                      
ข. ขั้นตอนในการจัดต้ังบริษัทจ ากัดนั้นง่าย 
ค. ผู้ถือหุ้นจ าเป็นต้องช่วยกันบริหารงานบริษัท              
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบริษัทน้อย 
จ. ไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 อธิบำยธุรกิจขนำดย่อมที่ผู้ประกอบกำรใหม่นิยมในปัจจุบันได้ 
9. ธุรกิจท่ีขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้วยด าเนินกลยุทธ์ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า 
หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 
ค. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
ง. ธุรกิจร้านอาหาร 
จ. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 

 
10. ธุรกิจท่ีให้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า ตัวแทน
ออกของ หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์  
ค. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
ง. ธุรกิจร้านอาหาร 
จ. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 

 
11. ธุรกิจประเภทการบริการเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์  
ค. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
ง. ธุรกิจร้านอาหาร 
จ. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
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12. การประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมพร้อมรับประทาน โดยอาจจัดเตรียมท่ีนั่งให้
ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานท่ีท่ีให้บริการ หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์  
ค. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
ง. ธุรกิจร้านอาหาร 
จ. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 

 
13. หนึ่งในหลายธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
และเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศแล้ว หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์  
ค. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
ง. ธุรกิจร้านอาหาร 
จ. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
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ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนำดย่อม 

2.1 ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม 

 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) นั้นมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต การ
บริการและการค้าส่ง การค้าปลีก รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์ วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย ปัจจัยส าคัญในการเลือกประเภทธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ประกอบการ
ท่ีสามารถขับเคล่ือนธุรกิจ โดยมีกระบวนการผลิตท่ียืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นธุรกิจระหว่างประเทศได้ต่อไป เราสามารถแบ่งประเภท
ธุรกิจขนาดย่อม ได้ดังนี้ 
 2.1.1 ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) หมายถึง การแปรสภาพปัจจัยการผลิตโดยอาศัย 
กระบวนการผลิตในการแปรสภาพวัตถุดิบ ให้เป็นสินค้าหรือบริการตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
มีสินค้าจ านวนมากท่ีจะผลิตขึ้นและจ าหน่ายเองโดยใช้เครื่องจักร แรงงานและผีมือในการแปรรูป เช่น 
ธุรกิจการผลิตอาหารกระป๋อง ธุรกิจการผลิตอาหารแปรรูป ธุรกิจการผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ธุรกิจการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ 
 ธุรกิจการผลิตนับเป็นธุรกิจท่ียากส าหรับธุรกิจขนาดย่อมในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้เงินทุนมาก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ปูนซีเมนต์ หรือปิโตรเคมี แต่
ธุรกิจขนาดย่อมก็มีโอกาสโดยการผลิตช้ินส่วนท่ีใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือ การผลิตสินค้าท่ีมี
ความช านาญและต้องอาศัยเทคนิคพิเศษ เป็นต้น 
 2.1.2 ธุรกิจบริการ (Service) หมายถึง ธุรกิจท่ีใช้พนักงานบริการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ธุรกิจบริการของธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ จะเป็นการอ านวยความสะดวกสบาย สร้าง
ความพึงพอใจและความคาดหวัง เป็นการกระท าท่ีเกิดจากจิตใจ ธุรกิจจึงต้องสร้างความประทับใจใน
การให้บริการซึ่งต้องอาศัยแรงงานฝีมือของบุคคลและทักษะเฉพาะ  
 ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจขนาดย่อมท่ีมีจ านวนมาก ได้รับความนิยมในการลงทุนและเติบโตเร็ว
ท่ีสุด เนื่องจากเป็นไม่ต้องใช้ทรัพยากรการด าเนินงานในปริมาณมาก สามารถจัดต้ังได้ไม่ยาก 
ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า ธุรกิจการบริการยังเป็น
ภาคอุตสาหกรรมส าคัญในประเทศไทย ท่ีก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้  ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 
10 กลุ่ม คือ 

(1) ธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน-การธนาคาร เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ โรง
รับจ าน า 

(2) ธุรกิจเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย เช่น หอพัก บ้านเช่า รีสอร์ท โฮมสเตย์ รับสร้างบ้าน 
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(3) ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและพลานามัย เช่น สถาบันเสริมความงาม คลินิกแพทย์ 
สถานท่ีออกก าลังกาย นวดแผนไทย สปา 

(4) ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง เช่น รถประจ าทาง รถแท็กซี่ รถบรรทุก  
(5) ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง เช่น สวนสนุก สวนสัตว์ โรงภาพยนตร์ ไนต์คลับ 

ผับ บาร์  
(6) ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กับการ ศึกษา  เ ช่น  โ ร ง เ รี ยน  วิ ทย า ลัย  มหาวิ ทย า ลัย 

สถาบันการศึกษา 
(7) ธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา เช่น สนามกอล์ฟ ยิงปืน ว่ายน้ า สนามเทนนิส สนามมวย 

ธุรกิจทีมฟุตบอล 
(8) ธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสารและบริการข้อมูล เช่น ส านักงานนักสืบ บริษัท

รับจ้างผลิต ส่ือโฆษณา หนังสือพิมพ์  
(9) ธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัยและคลังสินค้า เช่น การให้เช่าห้องเย็น เช่าโกดัง 

ประกันชีวิต ประกันภัย ประกันวินาศภัย  
(10)  ธุรกิจเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ร้านตัดผม บริการจ ากัดปลวก ซ่อมเครื่องยนต์ 

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการล้างแอร์ บริการล้างรถคาร์แคร์ 
 2.1.3 ธุรกิจการค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง ธุรกิจท่ีซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต แล้วจ าหน่าย
ต่อให้กับพ่อค้าปลีก เพื่อท าการขายให้กับผู้บริโภค โดยผู้ค้าส่งจะซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก แล้วท า
การจัดเก็บและจัดสรรเพื่อขายต่อให้กับพ่อค้าปลีกอีกทอดหนึ่ง ธุรกิจค้าส่งท่ีมีประสิทธิภาพ จัด
ระบบงานได้ดี ก็สามารถจัดการธุรกิจได้โดยใช้บุคลากรจ านวนน้อย ธุรกิจค้าส่งจึงเป็นธุรกิจท่ีได้รับ
ความนิยมจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม 
องค์ประกอบของการค้าส่ง สรุปได้ดังนี้ 

(1) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ขายต่อให้ลูกค้า  โดยมีปริมาณการส่ังซื้อแต่ละครั้งจ านวน
มาก 

(2) ลูกค้าของสถาบันการค้าส่ง คือ องค์กรท่ีซื้อสินค้าไปเพื่อขายต่อหรือใช้ใน
การผลิตหรือให้บริการ หรือใช้ในการด าเนินงานของกิจการ เช่น พ่อค้าส่ง 
พ่อค้าปลีก ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ผู้ใช้ท่ีเป็นสถาบันและผู้ใช้ทางธุรกิจต่าง ๆ  

(3) ไม่ได้มุ่งขายสินค้าในปริมาณท่ีมากให้กับกลุ่มผู้บริโภคคนสุดท้าย 
 2.1.4 ธุรกิจการค้าปลีก (Retailing) หมายถึง ธุรกิจท่ีขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคคน
สุดท้ายเพื่อน าไปใช้ส่วนตัว หรือหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ
โดยตรงแก่ผู้ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อการใช้ส่วนตัวและไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อธุรกิจ ธุรกิจการค้าปลีกเป็น
ธุรกิจขนาดย่อมท่ีนิยมท ากัน เนื่องจากสะดวกต่อการจัดต้ัง และผู้ประกอบการสามารถใช้ทรัพยากร



8 
 

การด าเนินงานท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ในท่ีนี้จะ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทๆ คือ 

1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Stores Retailing) ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้จาก
ร้านค้าปลีกท่ัวไป 

(1) ร้านค้าขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) หมายถึง ร้านค้าปลีกท่ีขาย
สินค้าชนิดเดียว แต่อาจจะหลายแบบ (Styles) เช่น ร้านอุปกรณ์กีฬา ร้านขาย
เส้ือผ้าราตรี ร้านขายเครื่องส าอาง ร้านตุ๊กตา ร้านรองเท้ากีฬา ร้านเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต้น 

(2) ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) หมายถึง ร้านค้าท่ีขายสินค้าหลายชนิด
หลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหาร เครื่องด่ืม และอาจจะมี
อย่างอื่นด้วย และให้ลูกค้าบริการตัวเอง อยู่ในแหล่งชุมชนท่ีเข้าไปจับจ่ายใช้
สอยได้สะดวกท้ังด้านสถานท่ีและเวลา เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านเฟรชมาร์ท 
ร้านสรรพสินค้าขนาดเล็ก (Minimart หรือ Mini store)  

(3) ร้านขายสินค้าลดราคา (Discount Store) หมายถึง ร้านท่ีเน้นขายสินค้า
ประเภทเส้ือผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในราคาท่ีถูก เช่น ร้านขาย
สินค้ากีฬาลดราคา ร้านขายเครื่องใช้ ไฟฟ้าลดราคา และร้านขายหนังสือลด
ราคา จะอยู่แถบชานเมือง มีลักษณะเป็นร้านไม่หรูหรามากเพื่อลดต้นทุน
ก่อสร้าง เช่น ร้านแผงลอย เป็นต้น สินค้าท่ีวางจ าหน่ายไม่แตกต่างจากสินค้าท่ี
วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า แต่คุณภาพและราคาจะต่ ากว่า และมีสินค้าให้
เลือกน้อยกว่าในห้างสรรพสินค้า 

(4) มินิมาร์ทหรือร้านสรรพากรขนาดย่อม (Minimart) หมายถึง ร้านค้าย่อส่วนของ
ร้านสรรพาหารด้านพื้นท่ี ชนิด และปริมาณของสินค้าท่ีขาย โดยใช้วิธีการ
ด าเนินงานและสินค้าท่ีขายเช่นเดียวกันกับร้านสรรพาหาร อาจเป็นเพราะสภาพ
การคมนาคมท่ีแออัดมาก พื้นท่ีในเมืองจึงหายากขึ้นและราคาสูง การลงทุนใน
ร้านสรรพาหารจึงสูงและไม่ค่อยเหมาะสม ขณะเดียวกันแนวโน้มประชากรเริ่ม
ระจายออกสู่ชานเมืองมากขึ้น มินิมาร์จึงเหมาะท่ีจะต้ังตามตัวเมืองและชาน
เมืองท่ีชุมชนยังไม่หนาแน่น 

(5) ร้านขายของช าหรือโชว์ห่วย (Grocery Store or Morn & Pop Store or 
Provincial Store ) หมายถึง ร้านค้าแบบด้ังเดิมขายสินค้าอุปโภคบริหารเป็น
สมาชิกในครอบครัวอยู่ในแหล่งชุมชน และท่ีพักอาศัยท่ัวไป สินค้ามีความ
หลากหลายและเบ็ดเตล็ด ไม่มีการตกแต่งร้านในรูปแบบท่ีเหมือนกัน ซึ่งแล้วแต่
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ก าลังทรัพย์การลงทุนของเจ้าของร้าน ร้านมินิมาร์ทท่ีเห็นกันทุกวันนี้จัดเป็นร้าย
ของช าท่ีมีการปรับปรุงตกแต่งภายในร้านให้ดูดีขึ้นเท่านั้น เพราะร้านค้าแบบมินิ
มาร์ทจะต้องมีส่วนของอาหารสด (Fresh Food) และสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป 
ร้านขายของช าจัดได้ว่ามีจ านวนมากท่ีสุดในร้านค้าปลีกต่าง ๆ เพราะการจัดต้ัง
ใช้เงินลงทุนน้อย 

2. การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-stores Retailing) ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น
ประกอบด้วย 

(1) การขายโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine) เป็นการ
ขายผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติ ไม่มีร้านค้า ไม่มีพนักงานขาย ผู้ขายจะน า
เครื่องจักรอัตโนมัติไปต้ังไว้ตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยมีสินค้าท่ีต้องการขายอยู่ใน
เครื่องจักรอัตโนมัติ และท่ีเครื่องจักรก็จะมีตัวอย่างหรือรูปสินค้าท่ีแสดงไว้ 
พร้อมท้ังมีราคาปิดไว้ เมื่อผู้บริโภคหรือลูกค้าต้องการสินค้าใดก็เพียงแต่หยอด
เหรียญใส่ไปในเครื่องจักรตามราคาสินค้าท่ีระบุไว้ สินค้าท่ีจ าหน่ายโดยการขาย
ผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น ตู้จ าหน่ายน้ าอัดลม น้ าผลไม้ ขนมขบเค้ียว ตู้เติม
เงินค่าโทรศัพท์ ตู้จ าหน่ายต๋ัวบัตรโดยสาร เป็นต้น 

(2) ธุรกิจการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือ การค้าผ่านเครือข่าย
ทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเว็บไซต์ท่ีผู้ประกอบการจัดท าขึ้นเป็นเสมือนหน้า
ร้านค้า ท่ีมีสินค้าและรหัสสินค้าให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า และสามารถช าระเงิน
ผ่านบัตรเครดิตได้โดยตรง ซึงเป็นวิธีท่ีนิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะสามารถทา
กรซื้อขายได้ท่ัวทุกมุมโลกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร และ
เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง 

(3) การขายตรง (Direct Selling) หมายถึง การท าตลาดสินค้าหรือบริการใน
ลักษณะของการน าเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยู่อาศัยหรือสถานท่ี
ท างานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสินค้าเป็นกลยุทธ์หลักในการเสนอขาย 
ตัวอย่างเช่น การขายประกันชีวิต การขายประกันภัย การขายเครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

(4) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การติดต่อส่ือสารส่วนตัว
ระหว่างนักการตลาดและกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ส่ือโดยตรง เช่น การส่งจดหมาย 
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่น ๆ ผ่านส่ืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ร่วมกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  ก. การขายผ่านโทรทัศน์  (Direct Response TV) คือ การโฆษณาขายสินค้าทาง
โทรทัศน์ท่ีน าเอาสินค้ามาสาธิตให้เห็นถึงประสิทธิภาพและตามด้วยการเสนอขาย โดยมีสินค้า
หลากหลายชนิดให้ผู้ชมโทรทัศน์ได้เลือกซื้อ 
  ข. การขายผ่านโทรทัศน์ (Telemarketing) คือ การใช้พนักงานโทรศัพท์ไปยังลูกค้า
เพื่อขายสินค้า บรรยายความส าคัญของสินค้าและท าการจูงใจในการซื้อสินค้า ซึ่งมีสินค้าหลายชนิดท่ี
ขายด้วยวิธีนี้ ได้แก่ บัตรเครดิต ขายบัตรสมาชิกโรงแรมและรีสอร์ท บัตรสมาชิกสปอร์ตคลับ สถาน
เสริมความงาม ประกันชนิดต่าง ๆ ท้ังนี้รวมถึงสินค้าท่ีจับต้องได้ เช่น หนังสือเรียน เครื่องครัว 
เคมีภัณฑ์ 
  ค. การขายผ่านจดหมาย (Direct Mail) คือ ธุรกิจน าเสนอข้อมูลของสินค้าและ
บริการส่งตรงไปยังมือลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นในรูปแบบใส่ซองจดหมายส่งตรงถึงบ้าน หรือรูปแบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้จดหมายแบบตรงถ้าใช้วิธีการท่ีไม่ดีและไม่ถูกต้อง จดหมายท่ีส่งไปยัง
กลุ่มลูกค้าจะกลายเป็นจดหมายขยะทันที การใช้จดหมายแบบตรงท่ีมีแระสิทธิภาพจะต้องมีการวิจัย
และวางแผนการส่งจดหมายอย่างชัดเจน และมีการเตรียมเอกสารท่ีจะส่ง เช่น แผ่นพับ โบชัวร์ คูปอง 
ส่วนลด และซองจดหมายควรจะดึงดูดใจ 
 การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าในรูปแบบธุรกิจการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การขายตรง
การตลาดทางตรงโดยใช้จดหมาย การขายทางโทรศัพท์ การขายผ่านโทรทัศน์ จะต้องมีการใช้
แค็ตตาล็อกประกอบการขายเป็นส าคัญเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณารายละเอียดสินค้าเพิ่มเ ติม              
ซึ่งแค็ตตาล็อก (Catalog) เป็นการน าเสนอขายสินค้าจ านวนมาก มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าสูง และ
ขายสินค้าท่ีมีช่ือเสียงในราคาลดพิเศษ ได้แก่ อัญมณี กล้องถ่ายรูป ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ลูกค้าจะซื้อ
สินค้าจากแค็ตตาล็อก ร้านค้าปลีก ประเภทนี้จะมีต้นทุนต่ าเพราะไม่ต้องแสดงสินค้าและไม่มีสินค้า
คงเหลือ จึงขายสินค้าได้ราคาต่ า 

3. กิจการสหกรณ์ (Cooperative) สหกรณ์ คือ องค์กรท่ีเกิดจาการรวมกลุ่มบุคคลเพื่อด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของสมาชิกท่ี
เป็นเจ้าของร่วมกัน โดยท่ัวไปสามารถแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 

(1) สหกรณ์ผู้ค้าปลีก (Retailer Cooperative) ประกอบด้วยกลุ่มพ่อค้าปลีกอิสระ
รวมตัวกันจัดต้ังเป็นสหกรณ์พ่อค้าปลีก เพื่อให้บริการในการจัดซื้อสินค้าจาก
ผู้ผลิต แล้วน ามาขายต่อให้กับพ่อค้าปลีกท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ วิธีการ
แบบนี้จะท าให้พ่อค้าปลีกแต่ละรายซื้อสินค้าได้ในราคาท่ีต่ ากว่าราคาตลาด 
นอกจากนี้สมาชิกอาจมีการใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดรวมกันก็ได้ เช่น สหกรณ์
ผู้ค้าข้าว สหกรณ์ผู้ค้าเนื้อสัตว์ สหกรณ์อุปกรณ์ก่อสร้าง 
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(2) สหกรณ์ผู้บริโภค (Consumer Cooperative) เป็นร้านค้าปลีกท่ีจัดต้ังขึ้นมาโดย
มีผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นสมาชิกการต้ังสหกรณ์ผู้บริโภคขึ้นมานี้เพื่อเป็นการ
แข่งขันกับร้านค้าปลีก    ท่ัว ๆ ไปไม่ให้ขายสินค้าสูงเกินความจ าเป็น สหกรณ์
ผู้บริโภคกระจายสินค้าด้วยราคาท่ียุติธรรม คือ อาจต้ังราคาเท่ากับราคาตลาด
หรืออาจต่ ากว่าราคาตลาดก็ได้ ผลตอนแทนท่ีสมาชิกหรือผู้ถือหุ้นได้รับคือ คือ 
เงินปันผลคืนตามส่วนซื้อ ถ้าหากสมาชิกนั้นซื้อสินค้าค้าจากร้านสหกรณ์ เช่น
สหกรณ์ร้านค้าท่ีต้ังในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยราชการเป็น สหกรณ์ชุมชน  

(3) สหกรณ์ผลิต (Producer Cooperative) สหกรณ์ท่ีสนับสนุนการขายผลผลิต
หรือสินค้าท่ีสมาชิกน าออกจ าหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าด้านการเกษตรท่ีรวม
ตัวรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง และจ าหน่ายตรงให้ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง 
เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เล้ียงไก่ไข่ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
สหกรณ์ผู้ผลิตส้ม หรือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นภายในชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เช่น สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ สหกรณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการผลิต
แชมพูสมุนไพร เครื่องด่ืมสมุนไพร 

(4) ร้านค้าปลีกท่ีได้รับสิทธิบัตร (Franchise Organization) คือ สหกรณ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจค้าปลีก หากมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดี จะขยาย
ธุรกิจโดยยินยอมให้บุคคลอื่นเลียนแบบท้ังเครื่องหมายการค้า รูปแบบการ
ด าเนินการ สินค้าท่ีขาย โดยมีสัญญาข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างผู้ให้สิทธิและผู้รับ
สิทธิ ผู้ท่ีได้รับสิทธิบัตรจะเป็นผู้ด าเนินการตามข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ท าไว้ ผู้ให้
สิทธิบัตรจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการจัดองค์การธุรกิจ ชนิดของผลิตภัณฑ์ การ
บริการ วิธีการท่ีท าธุรกิจ ช่ือทางการค้า การจัดตกแต่งร้าน ธุรกิจเหล่านี้ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปแบบฟาสต์ฟูด (Fast Food) ศูนย์สุขภาพ ศูนย์ความงาม ร้าน
ตัดผม ธุรกิจรถเช่า ปั๊มน้ ามัน  

2.2. รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม 
 2.2.1 กิจการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship) เป็นกิจการท่ีมีบุคคลคนเดียวเป็น
เจ้าของหรือลงทุนคนเดียว ควบคุมด าเนินการเองท้ังหมด เมื่อกิจการประสบความส าเร็จมีผลก าไรก็จะ
ได้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียว แต่หากขาดทุนก็ต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียว กิจการประเภทนี้มีอยู่
ท่ัวประเทศท่ีได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นธุรกิจท่ีเก่าแก่ การด าเนินงานไม่สลับซับซ้อน มีความ
คล่องตัวสูงในการตัดสินใจด าเนินงาน กิจการมีขนาดเล็กกว่าธุรกิจประเภทอื่น 
- ลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียว 

1) มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ใช้เงินลงทุนน้อย 
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2) มีความรับผิดชอบในหนี้สินท้ังหมดไม่จ ากัดจ านวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินของ
เจ้าของได้ ถ้าเอาทรัพย์สินของได้ ถ้าทรัพย์สินของกิจการไม่เพียงพอช าระหนี้ 

3) ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังผลก าไรและผลขาดทุนเพียงคนเดียว 
4) การควบคุมการด าเนินงานโดยเจ้าของกิจการคนเดียว  
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. จัดต้ังง่ายใช้เงินทุนน้อย  
2. มีความคล่องตัว เจ้าของกิจการมีอ านาจ
ตัดสินใจ 
3. รักษาความลับกิจการได้ดีเพราะรู้คนเดียว  
4. เป็นเจ้าของก าไรท้ังหมด  
5. การเลิกกิจการท าได้ง่าย 
6. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารต่ า 
7. ข้อบังคับทางกฎหมายน้อย 

1. ปริมาณเงินลงทุนมีจ ากัด ระดมทุนยาก 
2. เจ้าของกิจการรับผิดชอบหนี้สินของกิจการ
อย่าง ไม่จ ากัด เ จ้าหนี้มี สิทธิ เรียกร้อง เอา
ทรัพย์สินของเจ้าของได้ 
3. เสียประโยชน์ด้านภาษี เนื่องจากรายได้
จะต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา 
ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เหมือนภาษีเงินได้นิติ
บุคคล  
4. กิจการมีอายุจ ากัด โดยจะคงอยู่เมื่อเจ้าของ
ยังมีชีวิตอยู่  
5. ความสามารถในการคิดและบริหารงานจ ากัด 

ตารางท่ี 2.1 ข้อดีและข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียว 

2.2.2 ห้างหุ้นส่วน (Partnership) คือ กิจการท่ีมีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงร่วมทุนกัน ซึ่ง
จะลงทุนเป็นเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือแรงงานก็ได้ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะตกลงท าสัญญาจัดต้ังห้างหุ้นส่วน 
สัญญานี้อาจท าด้วยวาจาหรือเป็นลายอักษรก็ได้ ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ห้างหุ้น ส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้น ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน (Ordinary 
Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีมิได้จดทะเบียน ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย มีผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกเดียวกัน โดยทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ในบรรดาหนี้สินท้ังหมดของห้างหุ้นส่วนไม่จ ากัดจ านวนซึ่งตกลงกันด้วยวาจา
หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
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ข้อดี ข้อเสีย 
1. มีแหล่งเงินทุนมากกว่ากิจการเจ้าของคน
เดียว 
2. ภาระความเส่ียงน้อยลง เพราะมีผู้ร่วมเฉล่ีย 
ภาระความเส่ียง  
3. จัดต้ังง่าย เลิกกิจการได้ง่าย  
4. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  
5. การเส่ียงภัยน้อยลง 

1. มีการระดมทุนได้จ ากัดเฉพาะจากผู้เป็น
หุ้นส่วน  
2. มีอายุจ ากัด ความเป็นห้างส้ินสุดเมื่อหุ้นส่วน
ถอนตัว หรือมีหุ้นส่วนคนใดเสียชีวิตลง 
3. ความน่าเช่ือถือน้อย จัดหาเงินทุนได้ยาก 
เนื่องจากไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล  
4. หุ้นส่วนต้องรับผิดชอบหนี้สินของห้างอย่าง
ไม่จ ากัดท าให้มีความเส่ียงสูง 
5. เสียภาษีซ้ าซ้อน นอกจากห้างฯ จะเสียภาษี
บุคคลธรรมดาแล้ว เมื่อห้างฯแบ่งผลก าไรให้
หุ้นส่วน หุ้นส่วนจะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา
อีกต่อหนึ่ง 

ตารางท่ี 2.2 ข้อดีและข้อเสียของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน 
 

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (Juristic Ordinary Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วน
สามัญท่ีได้จดทะเบียน มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

 ลักษณะของหุ้นส่วนสามัญ 
  (1) มีผู้เป็นหุ้นส่วนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 
  (2) ผู้มีเป็นหุ้นส่วนจ าพวกเดียว คือ หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดชอบ  
  (3) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ 
  (4) จดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. มีแหล่งเงินทุนมากกว่ากิจการเจ้าของคน
เดียว 
2. ความเส่ียงน้อยลง เพราะมีผู้ร่วมเฉล่ียภาระ
ความเส่ียง 
3. จัดต้ังง่าย เลิกกิจการได้ง่าย 
4. มีความน่าเช่ือถือมากกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ 
สามารถระดมเงินทุนได้มากกว่า 

1. ผู้เป็นหุ้นส่วนยังคงต้องรับผิดชอบหนี้สินทาง
ห้างฯ อย่างไม่จ ากัด 
2. มีอายุจ ากัด ความเป็นห้างฯ ส้ินสุดลงเมื่อ
หุ้นส่วนของตัว หรือมีหุ้นส่วนคนใดเสียชีวิตลง 
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5. ได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าห้างหุ้นส่วน
สามัญ เนื่องจากเสียภาษีนิติบุคคล สามารถหัก
ค่าใช้จ่าย 
 

ตารางท่ี2.3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนท่ีมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 
จ าพวก ได้แก่ 

  1) หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับ
ผิดจ ากัดเพียงจ านวนเงิน ท่ีตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น 
  2) หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิด
ในบรรดาหนี้สินท้ังปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จ ากัดจ านวน 

ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  (1) มีผู้เป็นหุ้นส่วนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 
  (2) ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จ าพวก คือ 
  - จ าพวกจ ากัดความรับผิดชอบ รับผิดเฉพาะจ านวนเงินท่ีจะลงทุนในห้างหุ้นส่วน 
  - จ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดชอบ รับผิดในบรรดาหนี้ในห้างหุ้นส่วนโดยไม่จ ากัด
จ านวน 
  (3) ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดเท่านั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
  (4) ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. ผู้ลงทุนท่ีเป็นหุ้นส่วนประเภทจ ากัดความ
รับผิดชอบมีความเส่ียงต่ า ไม่ต้องรับผิดชอบ
มากไปกว่าส่วนท่ีตนลงทุน 
2. มีแหล่งเงินทุนมากกว่ากิจการเจ้าของคน
เดียว 
3. ความเส่ียงน้อยลง เพราะมีผู้ร่วมเฉล่ียภาระ
ความเส่ียง 
4. จัดต้ังง่าย เลิกกิจการง่าย  

1. ขั้นตอนการจัดต้ังยุ่งยาก 
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูง 
3. การเลิกกิจการท าได้ยาก ต้องมีการช าระ
บัญชีและจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
4. ต้องมีการจัดท าบัญชี จัดส่งงบดุล 
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5. ได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าห้างหุ้นส่วน
สามัญ เนื่องจากเสียภาษีนิติบุคคล สามารถหัก
ค่าใช้จ่าย 

ตารางท่ี 2.4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 
 2.2.3 บริษัทจ ากัด (Company Limited or Limited Company) คือ กิจการท่ีมีผู้ร่วมก่อ
การตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดต้ังเป็นประเภทนิติบุคคล มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน ผู้
ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดชอบจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินท่ีตนยังช าระไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือนั้น 
ผู้บริหารนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้ 

ลักษณะของบริษัทจ ากัด 
(1) ต้องมีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 3 คน   
(2) แบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน 
(3) มูลค่าหุ้นไม่ต่ ากว่า 5 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1117  

ซึ่งช าระเงินค่าหุ้นแรกไม่น้อยกว่า 25% ของมูลค่าหุ้น 
(4) ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจ ากัด (เฉพาะจ านวนเงินค่าหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบ)  
(5) ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. มีความน่าเช่ือถือ 
2. ผู้ถือหุ้นไม่จ าเป็นต้องบริหารเอง 
3. สามารถระดมเงินทุนได้มาก 
4. ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการ
เพียงมูลค่าท่ีตนยังค้างช าระเท่านั้น เจ้าหนี้ไม่
สามารถไปยึดทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้ 
5. สามารถขายหรือโอนหุ้นให้กับผู้อื่นได้ 
6. บริษัทก็ยังด าเนินกิจการต่อไปได้ แม้ผู้ถือหุ้น
เสียชีวิตหรือล้มละลาย 

1. ขั้นตอนการจัดต้ังยุ่งยาก 
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูง 
3. การเลิกกิจการท าได้ยากต้องมีการช าระบัญชี
และจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
4. ต้องมีการจัดท าบัญชี จัดส่งงบดุล 

ตารางท่ี 2.5 บริษัทจ ากัด 
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2.3 ธุรกิจขนาดย่อมท่ีผู้ประกอบการใหม่นิยมในปัจจุบัน 

 2.3.1 ธุรกิจค้าปลีกส่ง 
การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง การขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยการซื้อ

สินค้าของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคเท่านั้น โดยส่วนใหญ่การค้าปลีกจะด าเนินการค้า
ผ่านผู้ค้าปลีก (Retailer) ท้ังนี้ผู้ค้าปลีกจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง หรือพ่อค้าคนกลาง 

ร้านค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง กิจกรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า
หรือบริการให้กับองค์กรท่ีซื้อไปเพื่อการขายต่อ หรือผู้ใช้ในทางธุรกิจ แต่ไม่ได้ขายสินค้าในปริมาณ
มากให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย  
 2.3.2 ธุรกิจแฟรนไชส์ 

ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ ธุรกิจท่ีขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้วยด าเนินกล
ยุทธ์ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า ได้แก่ ช่ือสินค้าหรือบริการ แบรนด์ หรือ โลโก้ โดยเจ้าของแฟรน
ไชส์ (Franchisor) ถ่ายทอดความรู้ ความเช่ียวชาญ (Know How) การประกอบธุรกิจของตนให้กับผู้
ซื้อ แฟรนไชส์ (Franchisee) โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องมีการจ่ายช าระค่าสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมาย
การค้า และความเช่ียวชาญท่ีได้เรียนรู้ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ โดยมีรูปแบบการช าระท่ีแตกต่างกันไป
ตามข้อตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ เช่น จ่ายช าระค่าแฟรนไชส์ครั้งแรก หรือ  หักค่าสิทธิ์ 
(Royalty Fees) จากรายได้ของผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee) 
 2.3.3 ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ หมายถึง ธุรกิจท่ีให้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการขนส่ง
และขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า ตัวแทนออกของ พิธีการศุลกากร รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการ การเก็บสินค้า การบริการให้กับธุรกิจการค้า การ
ผลิต การส่งออก และการบริการทุกประเภท โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการภายในโซ่อุปทาน 
(Supply chain) วางแผนการไหลเวียนของสินค้าต้ังแต่การขนส่งวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งสินค้าให้กับ
ผู้บริโภค ท้ังนี้เพื่อท่ีจะบรรลุความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกันไป 
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย สามารถจ าแนกได้เป็น   5 กลุ่มหลัก 
ได้แก่  

(1) ผู้ประกอบการขนส่งทางบก 
(2) ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ า 
(3) ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ 
(4) ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง 
(5) ผู้ประกอบการคลังสินค้า 
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2.3.4 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทการบริการเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนจากการด าเนินการต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนแบ่งการขายจากมูลค่า
สินทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการบริการตามท่ีได้ตกลงกันไว้ หรือการค้าเก็งก าไรในสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งจะ
ขอแบ่งประเภทของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ดังนี้ 

(1) บริหารจัดการอาคารชุด ได้แก่ อาคารท่ีพักอาศัย อาคารส านักงาน 
(2) บริหารจัดการทรัพย์สินแนวราบ ได้แก่ บ้านจัดสรร 
(3) นายหน้าและท่ีปรึกษาด้านทรัพย์สินหน้า 
(4) บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน 

บริษัทท่ีประกอบกิจการทางด้านควรมีความรู้ทางด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การจัดสรรท่ีดิน
หรือการบริหารอาคารห้องชุด เพื่อให้ด าเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวมถึง การท าสัญญา ภาษี และ
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ 
 2.3.5 ธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจร้านอาหาร หมายถึง การประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมพร้อม
รับประทาน โดยอาจจัดเตรียมท่ีนั่งให้ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานท่ีท่ีให้บริการ หรือ การ
ให้บริการบรรจุอาหารเพื่อให้ ผู้บริโภคน าไปรับประทานท่ีอื่นได้ ปัจจุบันการประกอบกิจการ
ร้านอาหารมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังนี้กระทรวงพาณิชย์ แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็น 4  แบบ ไป
ใช้หลักเกณฑ์จ าแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลัก ได้แก่  

(1) ร้านอาหารระดับหรู (Fine Dining) 
(2) ร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining) 
(3) ร้านอาหารท่ัวไป (Fast Dining) 
(4) ร้านริมบาทวิถี (Kiosk) 

 2.3.6 ธุรกิจการเพื่อสุขภาพ 
 ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ หนึ่งในหลายธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาค

บริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศแล้วยัง
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกด้วย ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) บริการทางแพทย์ 
(2) ธุรกิจสปา 
(3) ธุรกิจนวดแผนไทย (รักษาโรค) 
(4) ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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รูปแบบธุรกิจขนาดย่อม สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

รำยละเอียด 
เจ้ำของคน

เดียว 
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ               
จดทะเบียน/จ ำกัด 

บริษัท 

จ านวนผู้เริ่มก่อตั้ง 1 คน 2 คนขึ้นไป 2 คนขึ้นไป 3 คนขึ้นไป 
ผู้บริหารงาน เจ้าของ หุ้นส่วนท้ังหมด หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ความรับผิดชอบต่อ
หนี้สินของกิจการ 

ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด จ ากัดเฉพาะ
หุ้นส่วนท่ีจ ากัด
ความรับผิดชอบ 

จ ากัด 

การเสียภาษี แบบบุคคล
ธรรมดา(อัตรา
ก้าวหน้า) 

แบบบุคคลธรรมดา 
(อัตราก้าวหน้า) 
เมื่อห้างฯเสียภาษี
บุคคลธรรมดาแล้ว
มีการแบ่งปันผล
ก าไรให้หุ้นส่วน 
เงินส่วนแบ่งก าไรท่ี
ได้จะต้องเสียภาษี
อีกต่อหนึ่ง 

แบบนิติบุคคล 
(อัตราคงท่ี) 

แบบนิติ
บุคคล  
(อัตราคงท่ี) 

ภาระหน้าท่ี ไม่มี ไม่มี ท าบัญชีส่งงบ
การเงินเก็บรักษา
บัญช ี

ท าบัญชี ส่ง
งบการเงิน 
ท าสมุด
ทะเบียนหุ้น 
จัดประชุม
สามัญและ
วิสามัญผู้ถือ
หุ้น 

ความน่าเช่ือถือ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง 
การหาแหล่งเงินทุน ยาก ค่อนข้างยาก ค่อนข้างยาก ง่าย 
อ านาจ
ผู้ประกอบการ 

มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย ขึ้นอยู่กับ
สัดส่วนหุ้นท่ี
ถือ 

ตารางท่ี 2. 6 สรุปสาระส าคัญรูปแบบธุรกิจขนาดย่อม 
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สรุป 
 ธุรกิจแต่ละรูปแบบนั้นล้วนมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่มีแบบใดท่ีมีลักษณะเด่นชัดว่าดี

ท่ีสุด ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องวิเคราะห์จุดประสงค์ของการเปิดกิจการ แนวทางของธุรกิจท่ีจะเติบโต

ในอนาคต  เช่น ถ้าผู้ประกอบการต้องการอ านาจในการตัดสินใจสูง มีทรัพยากรไม่มากนัก ต้องการ

ความคล่องตัว ก็ควรจัดต้ังธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวจึงจะเหมาะสม ถ้าต้องการความน่าเช่ือถือ 

ต้องการหาแหล่งเงินทุน ก็ควรจะเปิดในรูปแบบของบริษัทถึงแม้จะมีข้ันตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาก 

แต่ด้วยศักยภาพท่ีสามารถรองรับการขยายตัวก็มีความเหมาะสมมากกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

แบบฝึกหัดท้ำยหน่วย 
จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ได้ใจควำมสมบูรณ์ 

1. ประเภทของธุรกิจขนาดย่อมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างมาพอสังเขป 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2. รูปแบบของการด าเนินธุรกิจมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3. กิจการเจ้าของคนเดียวมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
ข้อดี ข้อเสีย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................... 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………... 
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4. ห้างหุ้นส่วนมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
ข้อดี ข้อเสีย 

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

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

  
5. บริษัทจ ากัดมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 

ข้อดี ข้อเสีย 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................. 
6. จงอธิบายรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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7. จงอธิบายรูปแบบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

8. อธิบายรูปแบบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

9. อธิบายรูปแบบธุรกิจร้านอาหาร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

10. อธิบายรูปแบบธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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  ใบงำนท่ี 2.1 

เร่ือง ประเภทของธุรกิจขนำดย่อม 

ค ำสั่ง 
 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน และให้ทุกกลุ่มจัดท ารายงานประเภทของธุรกิจท้ัง 4 
ประเภท โดยอธิบายและยกตัวอย่างพร้อมภาพประกอบ และน าเสนอในช้ันเรียน ดังนี้ 
 1. ธุรกิจการผลิต (Manufacturing)  
 2. ธุรกิจบริการ (Service)   
 3. ธุรกิจการค้าส่ง (Wholesaling)  
 4. ธุรกิจการค้าปลีก (Retailing)  
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ใบงำนท่ี 2.2 
เร่ือง รูปแบบของธุรกิจขนำดย่อม 

ค ำสั่ง 

 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม จัดหาตัวอย่างรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มละ 3 ธุรกิจ ตามหัวข้อท่ี
ก าหนด โดยอธิบายและยกตัวอย่างพร้อมภาพประกอบ และน าเสนอในช้ันเรียน 

1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship)  

2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership)  

3. บริษัทจ ากัด (Company Limited or Limited Company)  
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ใบงำนท่ี 2.3 
เร่ือง ธุรกิจขนำดย่อมที่ผู้ประกอบกำรใหม่นิยมในปัจจุบัน 

ค ำสั่ง 

 ให้ผู้เรียนเขียนผังมโนทัศน์ เรื่อง ธุรกิจขนาดย่อมท่ีผู้ประกอบการใหม่นิยมในปัจจุบัน คนละ 
1 หัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างธุรกิจ หัวข้อเรื่องละ 3 ธุรกิจ โดยจัดท าลงในฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 65*49 
เซนติเมตร และตกแต่งให้สวยงาม แล้วน าเสนอในช้ันเรียน 

1. ธุรกิจค้าปลีกส่ง 
2. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
3. ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
4. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
5. ธุรกิจร้านอาหาร 
6. ธุรกิจการเพื่อสุขภาพ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบำยประเภทของธุรกิจขนำดย่อม พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบได้ 
1. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจขนาดย่อมได้ 

ก. ธุรกิจขนาดย่อมมี 4 ประเภท ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการค้าส่ง และธุรกิจการค้า
ปลีก 

ข. ธุรกิจขนาดย่อมมี 5 ประเภทคือ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการค้า ธุรกิจการค้าปลีก 
และธุรกิจขายตรง 

ค. ธุรกิจขนาดย่อมมี 3 ประเภท ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจการค้าส่ง 
ง. ธุรกิจขนาดย่อมมี 2 ประเภท ธุรกิจการผลิตและธุรกิจบริการ 
จ. ธุรกิจขนาดย่อมมี 4 ประเภท ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. การแปรสภาพปัจจัยการผลิตโดยอาศัยกระบวนการในการแปลสภาพวัตถุดิบ ให้เป็นสินค้าหรือ
บริการ หมายถึง ธุรกิจประเภทใด 

ก. ธุรกิจค้าปลีก (retailing) 
ข. ธุรกิจบริการ (Service) 
ค. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesaling) 
ง. ธุรกิจการผลิต (Manufacture) 
จ. ธุรกิจขนส่ง (Transporting) 

 
3. ธุรกิจท่ีใช้พนักงานบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหมายถึงธุรกิจประเภทใด 

ก. ธุรกิจค้าปลีก (retailing) 
ข. ธุรกิจบริการ (Service) 
ค. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesaling) 
ง. ธุรกิจการผลิต (Manufacture) 
จ. ธุรกิจขนส่ง (Transporting) 
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4. ธุรกิจท่ีซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตแล้วจ าหน่ายต่อให้พ่อค้าปลีกเพื่อท าการขายให้กับผู้บริโภค 
หมายถึง ธุรกิจประเภทใด 

ก. ธุรกิจค้าปลีก (retailing) 
ข. ธุรกิจบริการ (Service) 
ค. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesaling) 
ง. ธุรกิจการผลิต (Manufacture) 
จ. ธุรกิจขนส่ง (Transporting) 

  
5. ธุรกิจท่ีขายสินค้าหรือบริการให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายเมื่อน าไปใช้ส่วนตัว หมายถึง ธุรกิจประเภทใด 

ก. ธุรกิจค้าปลีก (retailing) 
ข. ธุรกิจบริการ (Service) 
ค. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesaling) 
ง. ธุรกิจการผลิต (Manufacture) 
จ. ธุรกิจขนส่ง (Transporting) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2 อธิบำยรูปแบบของธุรกิจขนำดย่อมได้  
6. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมแบบกิจการเจ้าของคนเดียวได้ถูกต้อง  

ก. กิจการเจ้าของคนเดียวมีความรับผิดชอบในหนี้สินท้ังหมดไม่จ ากัดจ านวน 
ข. กิจการเจ้าของคนเดียวล้มเลิกกิจการได้ยาก เนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัว 
ค. กิจการเจ้าของคนเดียวต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล 
ง. กิจการเจ้าของคนเดียวมีความเส่ียงในการขาดทุนสูง  
จ. กิจการเจ้าของคนเดียวขยายกิจการได้ง่ายเพราะมีเงินทุนไม่จ ากัด  

7. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมแบบกิจการห้างหุ้นส่วนได้ถูกต้อง 
ก. มีแหล่งเงินทุนน้อยกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว  
ข. กิจการท่ีมีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงร่วมลงทุน 
ค. ห้างหุ้นส่วนจัดต้ังยาก จึงท าให้เลิกกิจการได้ยาก 
ง. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้  
จ. ห้างหุ้นส่วนสามารถด าเนินกิจการ แม้มีหุ้นส่วนถอนตัวหรือเสียชีวิต 
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8. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมแบบบริษัทจ ากัดได้ถูกต้อง 
ก. ขั้นตอนในการจัดต้ังบริษัทจ ากัดนั้นง่าย 
ข. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบริษัทน้อย 
ค. กิจการท่ีมีบุคคลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไปตกลงร่วมลงทุน 
ง. ผู้ถือหุ้นจ าเป็นต้องช่วยกันบริหารงานบริษัท              
จ. ไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 อธิบำยธุรกิจขนำดย่อมที่ผู้ประกอบกำรใหม่นิยมในปัจจุบันได้ 
9. ธุรกิจท่ีขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้วยด าเนินกลยุทธ์ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า 
หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
ค. ธุรกิจร้านอาหาร 
ง. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จ. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์  

 
10. ธุรกิจท่ีให้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า ตัวแทน
ออกของ หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
ค. ธุรกิจร้านอาหาร 
ง. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จ. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์  

 
11. ธุรกิจประเภทการบริการเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
ค. ธุรกิจร้านอาหาร 
ง. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จ. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์  
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12. การประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมพร้อมรับประทาน โดยอาจจัดเตรียมท่ีนั่งให้
ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานท่ีท่ีให้บริการ หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
ค. ธุรกิจร้านอาหาร 
ง. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จ. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์  

 
13. หนึ่งในหลายธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
และเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศแล้ว หมายถึงข้อใด 

ก. ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ข. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
ค. ธุรกิจร้านอาหาร 
ง. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
จ. ธุรกิจบริการโลจิสติกส์  
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เฉลย 
หน่วยที่ 2  

 ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนำดย่อม 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 

ข้อ ค ำตอบ ข้อ ค ำตอบ 
1. ข. 8. ก. 
2. ง. 9. ก. 
3. จ. 10. ข. 
4. ค. 11. ค. 
5. ข. 12. ง. 
6. ง. 13 จ. 
7. จ.   

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 

ข้อ ค ำตอบ ข้อ ค ำตอบ 
1. ก. 8. ก. 
2. ง. 9. ก. 
3. ข. 10. ข. 
4. ค. 11. ค. 
5. ก. 12. ง. 
6. ก. 13 จ. 
7. ก.   
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