28

บทที่ 4
การผลิต
4.1. ความหมายการผลิต
การผลิต หมายถึง การนาเอาปั จจัยการผลิตต่าง ๆ อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบและ
ผูป้ ระกอบการการผลิต ไปผ่านกระบวนการผลิตหรื อกรรมวิธีในการผลิต จนกระทัง่ ออกเป็ นสิ นค้าหรื อ
บริ การสาเร็ จรู ปเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น อาหาร เสื้ อผ้า ยารักษาโรค บริ การขนส่ ง
เป็ นต้น
กรรมวิธีในการผลิตเป็ นการเพิ่มมูลค่าหรื อประโยชน์ในการใช้สอยให้กบั ตัวสิ นค้าและบริ การทา
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ โดยทาให้สิ่งของ หรื อบริ การมีมูลค่าเพิม่ มากขึ้น และสามารถ
บาบัดความต้องการของมนุษย์ได้ เช่น การนาไม้มาทาโต๊ะ เก้าอี้ การนาฝ้ ายมาทาผืนผ้า หรื อการนาผืนผ้า
มาทาเป็ นเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป การนาข้าวเปลือกมาสี เป็ นข้าวสารทาให้ขา้ วเปลือกมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการเพิ่มประโยชน์ให้กบั ตัวสิ นค้า
การผลิตมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจมาก เพราะถ้าไม่มีการผลิตเกิดขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะต้อง
ได้รับความเดือดร้อนในการดารงชีวิตอย่างมากมาย เนื่ องจากไม่มีสินค้าและบริ การตอบสนองความ
ต้องการการผลิตเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการบริ โภคเป็ นเป้ าหมาย
สู งสุ ดของการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริ โภคจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีการผลิตเกิดขึ้นก่อน โดยทัว่ ไป
การที่ผผู ้ ลิตจะตัดสิ นใจผลิตสิ นค้าและบริ การชนิดใดบ้างนั้น ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น
ปริ มาณและคุณภาพของทรัพยากร หรื อปั จจัยการผลิตที่มีอยู่ ความถนัดและชานาญในการผลิต นโยบาย
เกี่ยวกับการผลิต เป็ นต้น ซึ่ งมีผลทาให้แต่ละสังคม แต่ละระบบเศรษฐกิจ หรื อแต่ละประเภททาการผลิต
สิ นค้าแตกต่างกันออกไป แต่การผลิตสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้ น
4.2. การผลิตกับกระบวนการทางเศรษฐกิจ
กระบวนการทางเศรษฐกิจมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ คือ
- การผลิต
- การบริ โภค
- การแลกเปลี่ยน
- การกระจายรายได้
การผลิตจึงเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทางเศรษฐกิจ
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4.3. ลักษณะการผลิต การผลิตต้องมีลกั ษณะดังนี้
1.) การทาให้เกิดสิ นค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
2.) การทาให้เกิดสิ นค้าหรื อบริ การต้องเกิดจากการใช้แรงกาย สมอง หรื อ เครื่ องจักร
ตัวอย่าง การผลิตสิ นค้า เช่นการทานา การผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรม การทาน้ าแข็ง เป็ นต้น
การผลิตการบริ การ เช่น อาชี พการตัดผม การรักษาผูป้ ่ วยของแพทย์ เป็ นต้น
3) สิ นค้าหรื อบริ การที่ผลิตขึ้นนั้นจะต้องมีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ที่เรี ยกว่าอรรถประโยชน์
ประโยชน์ที่กล่าวถึงนี้เป็ นความรู ้สึกพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ไม่มีหน่วยวัด ไม่อาจบอกเป็ นตัวเลขได้ เมื่อ
ซื้ อสิ นค้าแล้วเรารู ้สึกพอใจ เรี ยกว่า สิ นค้ามีประโยชน์
4.4 ลาดับขั้นการผลิต
ลาดับขั้นการผลิต แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
1. การผลิตขั้นปฐมภูมิ เป็ นการผลิตแบบดั้งเดิมของมนุษย์ โดยการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์โดยตรง การผลิตจะไม่สลับซับซ้อน ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การ
ประมง การป่ าไม้ เป็ นต้น
2. การผลิตขั้นทุติยภูมิ เป็ นการผลิตที่นาผลผลิตจากการผลิตขั้นปฐมภูมิ มาแปรรู ป ให้เกิด
ประโยชน์ข้ ึนใหม่ ได้แก่ การทาอุตสาหกรรมแปรรู ปต่าง ๆ
3. การผลิตขั้นตติยภูมิ เป็ นการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ การอานวยความสะดวก เช่น
การขนส่ ง การธนาคาร การค้า การประกันภัย
## ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การผลิตส่ วนใหญ่จะเป็ นการผลิตขั้นทุติยภูมิ และตติยภูมิ
## ประเทศที่ไม่มีความเจริ ญทางเศรษฐกิจ การผลิตส่ วนใหญ่จะเป็ นการผลิตขั้นปฐมภูมิ
4.5 รู ปแบบของการผลิต หรือ การเพิม่ อรรถประโยชน์ อาจมีรูปแบบต่ าง ๆ ดังนี้
อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความสามารถในการบาบัดความต้องการที่มีอยูใ่ นตัวสิ นค้า
การผลิต(Production) โดยการสร้างหรื อเพิ่มอรรถประโยชน์ของสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่งเป็ นประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งสามารถทาได้ดงั นี้
1. การเปลี่ยนแปลงรู ป (Form Utility) คือ การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างสิ นค้า เป็ นการนาเอาวัตถุดิบ
หรื อปั จจัยการผลิตมาเปลี่ยนแปลงรู ป เพื่อให้เกิดสิ นค้าและบริ การชนิดใหม่ โดยใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร
หรื อเทคโนโลยีการผลิต เช่น การนาข้าวเปลือกมาสี เป็ นข้าวสาร นาแผ่นเหล็กมาทาตู ้ นาผ้ามาตัดเสื้ อ นา
ถัว่ เหลืองมาสกัดเป็ นน้ ามัน การแปรรู ปจากยางพาราเป็ นยางรถยนต์ เป็ นต้น
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2. การเปลี่ยนสถานที่ (Place Utility) การเปลี่ยนสถานที่เป็ นการขนส่ งสิ นค้า หรื อวัตถุดิบ เกิด
จากการขนย้ายสิ นค้าแห่งหนึ่ งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ หรื อ
บาบัดความต้องการให้ผบู ้ ริ โภคมากขึ้นอย่างทัว่ ถึง เช่น ขนส่ งแร่ จากในเหมืองมาในเมือง ขนส่ งน้ ามันจาก
โรงกลัน่ ไปยังภูมิภาคต่างๆ การส่ งอ้อยไปยังโรงงานผลิตน้ าตาล การขนส่ งยางดิบไปยังโรงงานผลิตยาง
พ่อค้าขายส่ ง ส่ งสิ นค้าไปยังร้านค้าปลีก เป็ นต้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวก
3. การเปลี่ยนแปลงด้านเวลา (Time Utility) เป็ นการสร้างความพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคอันเนื่ องจาก
การแปรรู ปปั จจัยการผลิต หรื อสิ นค้าและบริ การให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น หรื อ การเก็บรักษาสิ่ งของ
เอาไว้ให้ผบู้ ริ โภคได้บริ โภคตามเวลาที่ตอ้ งการ สิ นค้าบางชนิดอาจบริ โภคได้เฉพาะบางฤดูกาล หรื ออาจ
กล่าวได้วา่ การผลิตสิ นค้าและบริ การสอดคล้องกับฤดูกาล เช่น ผลไม้นามาผลิตเป็ นผลไม้กระป๋ อง หรื อ
ในฤดูหนาวมีการผลิตเสื้ อกันหนาว หรื อเครื่ องทาน้ าอุ่นมากขึ้น หรื อในฤดูฝนมีการผลิตร่ มเพิ่มขึ้น ให้
เพียงพอกับความต้องการที่สูงขึ้นในขณะนั้น ๆ
3. การเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ (Possession Utility) สิ นค้าบางชนิดจะมีการเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ หลาย
ทอดกว่าจะถึงผูบ้ ริ โภค คือ กรรมสิ ทธิ์ จะเปลี่ยนจากผูผ้ ลิตไปยังพ่อค้าขายส่ ง
พ่อค้าขายปลีก
ผูบ้ ริ โภค หรื อ ผูท้ าหน้าที่เป็ นนายหน้าขายสิ นค้า เช่น รถยนต์ บ้าน ที่ดิน เป็ นต้น
5. การให้บริ การ (Services Utility) เป็ นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรื อความพอใจอัน
เนื่องจากการให้บริ การโดยตรงแก่ผบู ้ ริ โภค เช่น การให้บริ การทางการแพทย์ การศึกษา การขนส่ ง การ
ธนาคาร การประกันภัยการบริ การของบริ ษทั นาเที่ยว การบริ การของร้านอาหาร ธุ รกิจโรงแรม ทนาย
ความ เป็ นต้น
4.6 ปัจจัยการผลิต (Factor of production)
ปั จจัยการผลิต หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่ผผู ้ ลิตนามาผ่านกระบวนการผลิตขึ้นเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถแบ่งปั นปัจจัยการผลิต แบ่งออกได้เป็ น 4 อย่าง คือ
4.6.1. ทีด่ ินและทรัพยากร (land and natural resources) หมายถึง ปั จจัยการผลิตทุกชนิ ดที่เกิดขึ้น
เองธรรมชาติ เช่น ที่ดิน แร่ ธาตุต่าง ๆ ป่ าไม้ และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เป็ น น ที่ดินก่อให้เกิดการผลิต
อย่างอื่น เช่น ใช้ต้ งั โรงงานอุตสาหกรรม หื อสถานที่ผลิต เป็ นบ่อเกิดอาหารโดยธรรมชาติ ที่ดินที่อุดม
สมบูรณ์หรื อยูใ่ นย่านชุมชนจะมีราคาแพง
ผลตอบแทนจากการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เรี ยกว่า ค่ าเช่ า (Rent)
4.6.2. แรงงาน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้แรงกายบุคคล หรื อกาลังความคิดเพื่อ
ก่อให้เกิดผลผลิตขึ้น หรื อการทางานทุกชนิดก่อให้เกิดผลผลิต แรงงานในฐานะการผลิตแบ่งได้เป็ น 3
ประเภท คือ
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1) แรงงานที่ไม่มีทกั ษะ เป็ นแรงงานที่ทางานโดยใช้กาลังเพียงอย่างเดียวในการทางานโดยไม่
ต้องมีความรู้ และรับการฝึ กฝนทักษะ ความชานาญเป็ นพิเศษ เช่น งานแบกหาม งานขุดดิน ขนดิน เป็ นต้น
แรงงานประเภทนี้ เป็ นแรงงานที่หาได้ง่าย เพราะบุคคลทัว่ ไปสามารถทางานประเภทนี้ ได้
2) แรงงานกึ่งทักษะ เป็ นแรงงานที่ตอ้ งฝึ กฝน หรื อมีความรู ้บา้ งเล็กน้อย จึงจะทาได้ เช่น พวกช่าง
ก่ออิฐถือปูน ช่างไม้ และช่างเครื่ องยนต์ แรงงานประเภทนี้ จาเป็ นต้องผ่านการฝึ กอบรมมาบ้างจึงจะทางาน
ได้ดี แต่ไม่ตอ้ งใช้เวลาในการฝึ กฝนนานนัก
3) แรงงานที่มีทกั ษะ เป็ นแรงงานที่ได้รับการศึกษา ต้องมีฝีมือในการทางานเป็ นพิเศษ ได้แก่ ช่าง
แกะสลัก ช่างปั้ น และช่างเจียรนัยเพชรพลอย แรงงานประเภทนี้จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กหัดอบรมเป็ น
ระยะเวลานานจึงจะสามารถทางานประเภทนี้ได้
นอกจากนี้แรงงานอีกประเภทนี้ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถระดับสู งในการทางาน แรงงาน
ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นแรงงานทางเทคนิคและวิชาการ ได้แก่ พวกแพทย์ พยาบาล วิศวกร นัก
กฎหมาย และนักบัญชี แรงงานประเภทนี้ตอ้ งได้รับการศึกษาในระดับสู งซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน
ผลตอบแทนที่แรงงานได้รับจะอยูใ่ นรู ปของค่ าจ้ างหรือค่ าแรง (Wage)
ประสิ ทธิภาพของแรงงาน หมายถึง ความสามารถของแรงงานในการทาให้เกิดผลผลิตซึ่ งจะมี
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ สุ ขภาพของคนงาน สภาวะการทางาน การศึกษาและการ
ฝึ กอบรมคนงาน ตลอดจนการจัดระบบงาน เป็ นต้น
การแบ่ งงานกันทา หมายถึง การแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็ นหน่วยย่อย ๆ แล้วกระจายงานให้
บุคคลทางานตามความถนัด ความรู ้ความสามารถของแต่ละคน การแบ่งงานกันทา ก่อให้เกิดผลดีหลาย
ประการ ได้แก่
- ทาให้สามารถเพิ่มผลผลิตของแรงงานได้มากขึ้น
- ทาให้เกิดความชานาญเฉพาะอย่าง
- ทาให้การทางานเป็ นไปอย่างมีระบบ
- ทาให้มีการฝึ กอบรมคนงานเป็ นไปโดยสะดวก
4.6.3. ทุน หมายถึง สิ่ งที่มนุ ษย์ใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ โดยตรง เช่น เครื่ องมือ
เครื่ องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต รวมถึงอาคาร โรงงาน และสิ่ งก่อสร้างทุกชนิดที่สร้างเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการผลิต โดยทัว่ ไปทุนแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
1) ทุนแท้จริ ง คือ สิ่ งที่ใช้ผลิตสิ นค้าและบริ การโดยตรง เช่น
- ทุนทางเกษตรกรรม ได้แก่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ทางการเกษตร ปุ๋ ยเคมียาฆ่าแมลงสัตรู พืช
- ทุนทางอุตสาหกรรม ได้แก่ อาคารโรงงาน วัตถุดิบ เครื่ องจักร รถยนต์ เป็ นต้น
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- ทุนทางพาณิ ชยกรรม ได้แก่ เครื่ องสานักงาน อาคารพาณิ ชย์ ร้านค้า อุปกรณ์อานวยความ
สะดวก เป็ นต้น
2) เงินทุน คือ สื่ อกลางที่นาไปซื้ อทุนแท้จริ งเพื่อนามาผลิตสิ นค้าอีกต่อหนึ่งในทาง
เศรษฐศาสตร์ เงินทุนจึงไม่ใช่ทุนที่แท้จริ ง เพราะไม่สามารถผลิตสิ นค้าโดยตรงได้
3) ทุนสังคม คือ ทุนที่ไม่ได้ถูกนามาใช้ในการผลิตโดยตรง เป็ นตัวช่วยเสริ มสร้างให้การใช้ทุน
ทั้งสองประเภทข้างต้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น สวนสาธารณะ โรงเรี ยน โรงพยาบาล สนาม
กีฬา สระว่ายน้ า เหล่านี้ลว้ นเป็ นต้นของประเทศโดยส่ วนรวม มีส่วนช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดย
อ้อม คือ ช่วยให้ความรู้ การรักษาสุ ขภาพอนามัย การพัฒนาในเรื่ องคุณภาพชีวติ ของบุคคลในสังคม
ทุนทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปเงินทุน ( money capital) ซึ่งใช้ในการดาเนินการ
หรื อในรู ปของสิ นทรัพย์ประเภททุน (capital goods) ก็ได้ สิ นทรัพย์ประเภททุนที่ถือเป็ นปั จจัยการผลิตก็
คือ ขึ้น ซึ่ งผลตอบแทนจากการใช้ทุนก็คือ ดอกเบีย้ (interest)
4.6.4. ผู้ประกอบการ หมายถึง ผูท้ ี่นาเอาที่ดิน ทุน แรงงาน มาดาเนินการผลิตสิ นค้าและบริ การ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการถือเป็ นปัจจัยการผลิตที่สาคัญที่สุด เพราะเป็ นผู้
ริ เริ่ มทาการผลิต โดยรวมปั จจัยทั้ง 3 ชนิด เข้าด้วยกันเพื่อผลิตเป็ นสิ นค้าและบริ การ ผูป้ ระกอบการมี
ความแตกต่างจากแรงงานธรรมดาในแง่ที่วา่ ผูป้ ระกอบการทาหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจ และวาง
นโยบายต่างๆในการผลิต ซึ่ งผลตอบแทนของผูป้ ระกอบการก็คือ กาไร (profit)
สรุ ปผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิต
ผูเ้ ป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตจะได้รับผลตอบแทนจากการผลิตในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1.
2.
3.
4.

ปัจจัยการผลิต
ที่ดิน
แรงงาน
ทุน
ผูป้ ระกอบการ

ผลตอบแทน
ค่าเช่า
ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส
ดอกเบี้ย ผลกาไร
ผลกาไร เงินเดือน

ผลตอบแทนที่เจ้าของปั จจัยการผลิตได้รับในรู ปแบบต่าง ๆ ข้างต้น เรี ยกว่า “รายได้ ”
รายได้ = ค่ าเช่ า + ค่ าจ้ าง + ดอกเบีย้ + กาไร
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การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ประสิ ทธิภาพในการผลิต
ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถในการนาปั จจัยการผลิตที่มีอยูอ่ ย่างจากัดมาใช้เพื่อผลิต
สิ นค้าหรื อบริ การให้ได้มากที่สุด โดยใช้ตน้ ทุนต่าที่สุด
ประสิ ทธิภาพแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประสิ ทธิภาพทางเทคนิค หมายถึง กระบวนการผลิตที่นาปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งเข้าไป
ทดแทนปั จจัยการผลิตอีกชนิ ดหนึ่งที่มีนอ้ ยหรื อมีจากัด เพื่อทาให้ผลผลิตเท่าเดิม หรื อสู งขึ้น
2. ประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใช้ทรัพยากรการผลิตจานวนน้อยที่สุดในการผลิต
สิ นค้าและบริ การจานวนหนึ่งหรื อการใช้ตน้ ทุนการผลิตต่าที่สุดในการผลิตสิ นค้าจานวนหนึ่ง เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนสู งที่สุด
การจัดสรรทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดอย่างคุม้ ค่า
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จดั แบ่งการผลิตของประเทศไทยออกเป็ นสาขาการผลิตต่าง ๆ ดังนี้ การเกษตรกรรม(แบ่งได้ 4
สาขาย่อย คือ กสิ กรรม ปศุสัตว์ ประมง และป่ าไม้) การอุตสาหกรรม การเหมืองแร่ และย่อยหิ น การ
ก่อสร้าง การไฟฟ้ าและการประปา การคมนาคมและการขนส่ ง การค้าส่ งและการค้าปลีก การธนาคาร
ที่อยูอ่ าศัย การบริ หารราชการและป้ องกันประเทศ และการบริ การ
พฤติกรรมผูผ้ ลิต คือ การมุ่งหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากการผลิตให้ได้มากที่สุด มุ่งแสวงหา
กาไรสู งสุ ดจากการผลิต ด้วยเหตุน้ ี ผผู ้ ลิตจึงต้องใช้ปัจจัยการผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
4.7 หน่ วยธุรกิจ
หน่วยธุ รกิจ หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจที่ทาหน้าที่ในการผลิตสิ นค้าและบริ การโดยนาเอาปั จจัยการ
ผลิตมาผสมผสานกันก่อให้เกิดเป็ นสิ นค้าและบริ การ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือกาไรสู งสุ ด หน่วยธุ รกิจ
แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ ธุ รกิจเจ้าของคนดียว ห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั จากัด และสหกรณ์
1. องค์ กรธุรกิจทีม่ ีเจ้ าของคนเดียว
กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว มีลกั ษณะสาคัญคือ การตัดสิ นใจขึ้นที่บุคคลเดียว การบริ หารอิสระ
และคล่องตัว ผลกาไรเป็ นของคนเดียว
ข้ อดี
-จัดตั้งกิจการได้ง่ายไม่มีความยุง่ ยากทางกฏหมาย
-มีอิสระเต็มที่ในการดาเนินการเพราะบริ หารด้วยตนเอง
-รายได้ตกับเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียว
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ข้ อเสี ย
-เจ้าของต้องรับภาระหนี้สินไม่จากัด ถ้าหนี้สินมูลค่าสู งกว่ากิจการ เจ้าหนี้สามารถเรี ยกร้องให้นา
สิ นทรัพย์อื่นๆ มาชาระหนี้ได้ เจ้าของสามารถฟ้ องร้องให้เป็ นบุคคลล้มละลายได้ถา้ ไม่สามารถชาระหนี้
- ความสามารถในการหาเงินทุนมีจากัด กูจ้ ากสถาบันการเงินได้นอ้ ย
- ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ องค์กรธุ รกิจอาจไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ ถ้าเจ้าของ
ตาย พิการหรื อกลายเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
- เป็ นการยากที่จะดูแลส่ วนต่างๆ ได้ทวั่ ถึงเพราะเจ้าของต้องดาเนินการทุกอย่างเพียงคนเดียวและ
เจ้าของอาจขาดความชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุ รกิจ
2.ห้ างหุ้นส่ วน
ห้างหุ น้ ส่ วนคือ กิจการที่ประกอบด้วยหุ ้นส่ วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ




ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด มีหุน้ ส่ วน 2 ประเภท คือ ประเภทรับผิดชอบหนี้สินจากัด และประเภทที่
รับผิดชอบหนี้สินไม่จากัด โดยที่หุน้ ส่ วนที่รับผิดชอบเป็ นหนี้สิน ไม่จากัดมีอานาจตัดสิ นใจ
มากกว่าหุ น้ ส่ วนที่รับผิดชอบหนี้สินจากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หุ น้ ส่ วนทุกคนรับผิดชอบหนี้สินไม่จากัด
ข้ อดี
-จัดตั้งกิจการได้ง่าย จะจดหรื อไม่จดทะเบียนก็ได้ ถ้าจดจะเรี ยกว่าห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิ ติ
บุคคล
- มีขอ้ ได้เปรี ยบในการดาเนิ นการกว่าบริ หารโดยเจ้าของเพียงคนเดียวเพราะหุ น้ ส่ วน
สามารถใช้ความชานาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์ในการบริ หารธุ รกิจ
- มีความสามารถในการจัดหาทุนเพิ่มขึ้น สามารถกูส้ ถาบันการเงินได้มากขึ้นและ
สามารถระดมทุนจากหุ ้นส่ วน
ข้ อเสี ย
- หุ น้ ส่ วนแต่ละคนต้องรับภาระหนี้สินไม่จากัด แม้วา่ หนี้ สินจะเกิดจากการดาเนินงาน
ผิดพลาด หรื อความฉ้อฉลของหุ น้ ส่ วนคนใดคนหนึ่ง
- ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ องค์กรธุ รกิจอาจไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ ถ้า
หุ น้ ส่ วนตาย หรื อถอนตัวจากกิจการหรื อเกิดข้อขัดแย้งระหว่างหุ น้ ส่ วน
- ขนาดของกิจการไม่สามารถขยายใหญ่เกินกาลังทรัพย์สิน(ส่ วนของเจ้าของที่หุน้ ส่ วน
ทุกคนนามาลง) นอกจากจะเพิ่มจานวนผูเ้ ข้ามาร่ วมเป็ นหุ ้นส่ วน
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3.บริษัทจากัด
1.บริ ษทั จากัด เป็ นหน่วยธุ รกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 7 คน ขึ้น ไปถือหุ น้ โดยมีความรับผิดชอบจากัดตาม
จานวนหุ ้นที่ตนถือ
2. หุ น้ ของบริ ษทั จากัดแบ่งออกเป็ น หุ น้ บุริมสิ ทธิ์ หุ น้ สามัญ และหุ น้ กู้
2.1. หุ น้ บุริมสิ ทธิ์ เป็ นหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับ เงินปั นผลในอัตราที่กาหนดไว้แน่นอน และรับก่อนผู ้
ถือหุ น้ สามัญแต่ไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงในการดาเนิ นงานของบริ ษทั
2.2. หุน้ สามัญ เป็ นหุ น้ ที่ไม่ได้กาหนดเงินปั นผลในอัตราที่แน่นอน
หุ น้ กู้ เป็ นเงินทุนก็ยมื จึงเข้าลักษณะของ “เจ้าหนี้ ”
1. ประเภทของบริ ษทั บริ ษทั เอกชน และบริ ษทั มหาชน
 สาหรับบริ ษท
ั มหาชน การแลกเปลี่ยนหุ น้ ทาได้โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์
 ปั จจุบน
ั กฎหมายบังคับให้ธนาคารต้องเป็ นบริ ษทั มหาชน
ข้ อดี
-จากัดความรับผิดชอบในภาระหนี้สินของผูถ้ ือหุ ้นเนื่ องจากบริ ษทั ถือเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฏหมายที่แยกจากบุคคลที่เป็ นเจ้าของหรื อผูถ้ ือหุน้
-มีความต่อเนื่ องของกิจการเนื่องจากการดาเนิ นการของบริ ษทั ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ผูถ้ ือหุ ้น หุ น้
สามารถโอนให้กบั บุคคลอื่นได้ถา้ เจ้าของหุ ้นตาย
-สามารถในการจัดหาทุนได้หลายทางเช่นออกหุ น้ สามัญและ/หรื อหุ น้ กูข้ ายให้ประชาชน
สามารถกูส้ ถาบันการเงินได้มาก จึงสามารถขยายกิจการและลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้
-สามารถจ้างบุคคลากรที่มีคุณภาพมาทางาน เนื่ องจากบริ ษทั มีความต่อเนื่องของกิจการ
มีความ มัน่ คง และสามารถให้เงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกว่าห้างหุ น้ ส่ วน
ข้ อเสี ย
-การดาเนินการถูกจากัดภายใต้กฏหมายหลายฉบับ
-เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่สูง
-ต้องเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ หรื อสาธารณชนในกรณี บริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
บรรษัท
1. บรรษัทคล้ายบริ ษทั แต่จดั ตั้งขึ้นโดยกฎหมายพิเศษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
2. ผูถ้ ือหุ น้ ของบรรษัทส่ วนใหญ่เป็ นภาคเอกชน แต่ก็มีกระทรวจการคลังถือหุ น้ รวมอยูด่ ว้ ย
จึงค่อนข้างมีความมัน่ คง ตัวอย่าง บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
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4. สหกรณ์ สหกรณ์เป็ นหน่วยธุ รกิจที่ต้ งั โดยบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มีการจดทะเบียนตามกฏหมาย โดย
1. มีวตั ถุประสงค์ คือ ช่วยเหลือสมาชิก ( ผูถ้ ือหุน้ )
2. มีนโยบายการลงคะแนนเสี ยง คือ สมาชิกมีสิทธิออกเสี ยงคนละ 1 เสี ยงเท่านั้น ( ไม่วา่ จะถือหุ น้
จานวนเท่าใด ) และจะลงคะแนนเสี ยงแทนกันไม่ได้
3. แบ่งผลกาไร ( เงินปั นผล ) ตามมูลค่าสิ นค้าที่สมาชิกซื้ อจากสหกรณ์ในรอบ 1 ปี
ข้ อเสี ย
การดาเนิ นงานไม่คอ่ยมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะผูบ้ ริ หารได้รับผลตอบแทนต่า และไม่มีแรงจูงใจจะ
แข่งขันกับธุ รกิจประเภทอื่น
- สหกรณ์แห่งแรงของไทย คือ สหกรณ์วดั จันทร์ ไม่จากัดสิ นใช้ จังหวัดพิษณุ โลก
จัดเป็ นสหกรณ์การเกษตรจัดตั้งสมัยรัชกาลที่ 6
- ปัจจุบนั ประเทศไทยมีสหกรณ์ เกษตร มากที่สุด
สรุ ป กิจการเจ้ าของคนเดียว ห้ างหุ้นส่ วน บริ ษัท มีจุดมุ่งหมายคือแสวงหากาไรเป็ นสาคัญ ซึ่งต่ างจาก
จุดมุ่งหมายของสหกรณ์ และรั ฐวิสาหกิจ

