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การวางแผนในการดําเนินธุรกิจ  SMES   

……………………………… 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้ตองการสื่อเพื่อใหผูอานและผูสนใจ โดยเฉพาะนักธุรกิจ SMES  ตระหนักถึงความสําคัญของการวาง
แผนการดําเนินธุรกิจในสภาวะที่มีการแขงขันสูง เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินงานไปไดโดยบรรลุประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ดวยผูอานสามารถวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก อันประกอบดวย เงินลงทุน สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล 
วัสดุ อุปกรณ ลูกคา เทคโนโลยี การแขงขัน เศรษฐกิจ กฎระเบียบขอบังคับ เปนตน เพื่อประเมินขีดความสามารถของตนตาม
หลักวิชาการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการเลือกรูปแบบและประเภทของธุรกิจใหเหมาะสมกับความสามารถดวยการ
เทียบเคียงกับกรณีศึกษาที่เปนตัวอยางทายบทความนี้ ซึ่งเปนขอมูลจริงของสถานประกอบการบริเวณชานเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยเนนถึงเปาหมายขององคการ และการวางแผนกําไรเปนหลัก 
 
 

Abstract 
 With in the environment of high competitions, this article intends to present 
the importance of business planing to the readers. In order to operate the business 
with efficiency and effectiveness, readers have to analyze internal and external 
factors such as funds, informations, customers, technology, economics and etc. 
Finally to start a SME business, readers have to evaluate the cost-benefit of the 
business by using the case as a guideline of  which the data has been gathered 
from a 
SME located outer Bangkok Metropolitan area.      
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บทนํา 
 ประเทศทั่วโลกที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยมีการดําเนินธุรกิจทั้งขนาดใหญ 
ขนาดกลางและขนาดยอม จากผลการศึกษาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศในป 2542 ไดพบวา ธุรกิจขนาด
ยอมในประเทศไทยเปนกลุมธุรกิจที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะเปนธุรกิจที่มีปริมาณ
มากที่สุดและมีการจางแรงงานถึงกวารอยละ90ของการจาง
งานทั้งหมดของประเทศ ที่ผานมาธุรกิจSMESมักจะเปน
การประกอบธุรกิจที่มีการบริหารงานแบบระบบครอบครัว 
ไมไดตระหนักถึงหลักการบริหารงานที่ถูกรูปแบบ กอปร
กับรัฐบาลในชุดปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญของ
กลุมธุรกิจ SMES เหลานี้จึงไดกําหนด  นโยบายของรัฐใน
การมุงเนนการสงเสริมการทําธุรกิจ SMES  ดวยการให
สินเชื่อจากสถาบันการเงินซึ่งอาจจะมีวงเงินไมสูงมาก ให
ความรูและการฝกอบรมแกเจาของธุรกิจอันเกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจ SMES อยางถูกรูปแบบและมีหลักการในการ
บริหารงานไดอยางถูกตอง อันไดแก การจัดการดาน
การตลาด การจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การคิด
ตนทุน การทําบัญชีและการวางแผนทางการเงิน 
 อนึ่ง ธุรกิจ SMES อาจจะมีความเสียเปรียบตอ
ธุรกิจที่มีขนาดใหญกวาในดานทรัพยากร แตวา ธุรกิจ 
SMES มีความไดเปรียบในดานความคลองตัว ไมวาจะมี
ความคลองตัวตอการปรับตัวไดอยางรวดเร็วเขากับ
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ความ
คลองตัวในการตัดสินใจ ความใกลชิดกับผูรวมงาน    
ตลอดจนการเขา 
ถึงกลุมลูกคาหรือตลาดไดมากกวา ดังนั้น เพื่อความอยูรอด  
ความมั่นคงและการเจริญเติบโต ของธุรกิจใดๆ 
ผูประกอบการในธุรกิจนั้นๆ ยอมตองรูจักใชประโยชน
จากขอไดเปรียบของธุรกิจตนเองในเชิงธุรกิจ และ
หลีกเลี่ยงในการเผชิญขอเสียเปรียบกับคูแขงขัน หรือ
อาจจะใชวิธีการแกวิกฤตใหเปนโอกาสขึ้นมาก็ยอมได 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานและ
ผูสนใจในการทําธุรกิจ SMES  จะไดมีความรูเบื้องตนวา 
กอนที่จะลงทุนในการทําธุรกิจควรจะตองมีความรูความ
เขาใจ และตองเตรียมตัวอยางไรเพื่อประเมินขีด

ความสามารถของตนเองจะไดทําการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองตั้งแตเริ่มแรก โดยสามารถศึกษาไดจากกรณี
ตัวอยางทายบทความนี้ ซึ่งไดใชหลักการวิเคราะหประเด็น
ตามหลักวิชาการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเขา
ประกอบการประมวลขอมูลและประเมินผล  
 
SMES  คืออะไร 
 SMES ยอมาจากคําวา  “ Small and Medium-
sized Enterprises”  หมายถึง วิสาหกิจ หรือกิจการขนาด
เล็กและขนาดกลาง แตนิยมเรียกวา วิสาหกิจหรือกิจการ
ขนาดกลาง และขนาดยอม ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง 
กิจการอุตสาหกรรมการผลิต กิจการการคาสงและคาปลีก 
และกิจการบริการ 
 ขอกําหนดของคําวาธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอม พ.ศ. 2543  ที่มีผลบังคับใช เมื่อ วันที่  18  
กุมภาพันธ  2543   เปนดังนี้ 
 ขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยใช
เกณฑมูลคาขั้นสูงของทรัพยสินถาวร 
 

ทรัพยสินถาวร (ลานบาท) 
 ประเภท

กิจการ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

ขนาดยอม 

1.  ทําการผลิต ไมเกิน  200 ไมเกิน  50 
2.  ทําการคาสง ไมเกิน  100 ไมเกิน  50 
3.  ทําการคาปลีก ไมเกิน  60 ไมเกิน  30 
4.  การใหบริการ ไมเกิน  200 ไมเกิน  50 

 
ลักษณะการกอตั้งกิจการ 

ในการกอต้ังกิจการขึ้นอยูกับผูกอต้ังกิจการวา
ตองการกอต้ังกิจการในการดําเนินธุรกิจเปนรูปแบบใด 
เชน กิจการที่เปนเจาของคนเดียว หางหุนสวน หรือ บริษัท
จํากัด  ธุรกิจแตละรูปแบบมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ถา
ผูกอต้ังกิจการตองการความรวดเร็วในการตัดสินใจและ
เปนธุรกิจที่มีการแขงขันไมสลับซับซอนมาก ควรจะเลือก
รูปแบบธรุกิจที่เปนเจาของคนเดียว แตรูปแบบกิจการที่
เปนหางหุนสวนมีความใกลเคียงกับรูปแบบธุรกิจที่เปน
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เจาของคนเดียวเพียงแตมีการกระจายความรับผิดชอบ
รวมกันระหวางผูเปนหุนสวน สามารถประกอบกิจการได
หลายประเภทมากขึ้นแตไมเปนที่นิยมสําหรับนักลงทุน 
เพราะมีกฎระเบียบยุงยาก สําหรับรูปแบบกิจการที่เปน
บริษัทจํากัด ผูกอต้ังตองมีอยางนอย 7 คน เปนกิจการที่มี
การบริหารงานแบบมืออาชีพ หรือ อาศัยนักบริหารมือ
อาชีพเขามาชวยดําเนินกิจการ บางกิจการอาจจะมีการวม
ทุนกับตางประเทศ อันเปนหนทางที่ไดพ่ึงพาเรื่องเงินทุน 
และเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

จากความหลากหลายของรูปแบบในทางธุรกิจ ผู
กอต้ังควรจะตองเลือกรูปแบบทางธุรกิจใหเหมาะสมกับ
ขนาด เปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของ
ตน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
ปจจัยภายใน 

เมื่อผูที่จะลงทุนเลือกรูปแบบของกิจการไดแลว 
ขั้นตอไปก็จะตองประเมินขีดความสามารถของตนเองโดย
ในหัวขอนี้จะมุงเนนไปที่ปจจัยภายในที่จะตองคํานึงถึงใน
การใชชวยประเมินขีดความสามารถอันไดแก 

1. เงินลงทุน 
2. สารสนเทศ 
3. ทรัพยากรบุคคล 
4. วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 

1. เงินลงทุน 
ในการดําเนินธุรกิจไมวาขนาดเล็กหรือขนาด

ใหญ ยอมตองอาศัยเงินทุนแมวาธุรกิจ  SMES  อาจจะใช
เงินทุนจํานวนไมมากเทากับธุรกิจขนาดใหญแตมีความ
จําเปนตองแบงกลุมเงินทุนใหถูกตองตามรูปแบบการใช
จาย  ดังนี้ 

1.1  คาใชจายที่เปนทุน  ไดแก 
1.1.1  คาที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง 

       1.1.2  คาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ 
1.2   คาใชจายในการปฏิบัติการ  ไดแก 

1.2.1  คาใชจายดานทรัพยากรบุคคล 
1.2.2   คาใชจายในการปฏิบัติการอื่น ๆ 
คาใชจายที่เปนทุนจะเปนจํานวนมากหรือนอย 

ขึ้นอยูกับประเภททางธุรกิจที่จะจัดตั้งและลักษณะของงาน
ที่จะดําเนินการ  ถาเปนประเภทธุรกิจการผลิต เงินลงทุนก็
จะเปนจํานวนสูง เพราะจําเปนตองใชที่ดินขนาดผืนใหญ 
อาคาร สิ่งปลูกสราง เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ แต
ถาเปนประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป เงินลงทุนอาจจะมี
จํานวนไมมาก เพราะจะเปนเรื่องตนทุนสินคาซื้อมา 
คาใชจายในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยก  เปนตน 

2. สารสนเทศ 
เปนปจจัยที่สําคัญอยางมากที่ใชชวยในการประ 

เมินขีดความสามารถวาเหมาะสมที่จะกอต้ังและดําเนินการ
ธุรกิจตามที่ต้ังใจไวหรือไม โดยทั่วไปสารสนเทศหรือ
ขอมูลอาจจะจัดแบงเปน สารสนเทศ หรือขอมูลเชิง
คุณภาพ และสารสนเทศหรือขอมูลเชิงปริมาณ 

2.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดจากการพูดคุยสอบถาม
สัมภาษณจากผูที่เกี่ยวของในประเภทธุรกิจที่
สนใจจะลงทุน ไมวาจะเปน พนักงานขาย ลูกคา 
ผูบริหาร โดยเฉพาะผูเช่ียวชาญเฉพาะในแตละ
ประเภทธุรกิจ ซึ่งผูตองการลงทุนสามารถนํา
ความคิดเห็น คําแนะนํา ขอเสนอแนะเหลานั้นมา
ประยุกตใชพิจารณาประกอบการตดัสินใจวาจะ
เขากับ หรือไมเขากับการดําเนินธุรกิจตามที่ต้ังใจ
ไว หรือไมอยางไร 

2.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ไดจากขอมูลที่เกิดขึ้น
และมีการเก็บสะสมไวในเวลาที่ผานมา หรือเปน
ขอมูลในอดีตที่จะนํามาใชเปนประโยชนประยุกต
เขากับวิธีการทางสถิติ คํานวณหาคาประมาณการ 
หรือคาความคาดหมายในอนาคตได ถาเปน
ประเภทธุรกิจที่ยังไมเคยมีการดําเนินการมากอน 
จะตองทําการวิจัยหาขอมูลมาทําการวิเคราะห
ประกอบการตัดสินใจ 
โดยพื้นฐานในการตัดสินใจ ผูทําการตัดสินใจจะ

อาศัยสารสนเทศเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน
ในการพิจารณาเพื่อทําการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด อนึ่ง 
ผลของการตัดสินใจของผูทําการตัดสินใจจะออกมาดี
หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับสารสนเทศที่ผูทําการตัดสินใจไดรับ
วาเปนขอมูลที่ถูกตองหรือไม รวดเร็วและทันเวลาพอดี
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หรือเปลา ถาธุรกิจหรือองคการใดมีระบบสารสนเทศที่ดี
จะชวยใหการประเมินสถานการณของธุรกิจที่กําลังดําเนิน
อยูถูกตอง ทราบขอบกพรองที่เกิด ณ จุดใด จะไดหา
หนทางแกไขไดทันทวงทีและคิดหาวิธีปองกันตอไป 

สําหรับการนําขอมูลสารสนเทศที่ไดมาไปใชใน
การวิเคราะหประกอบการตัดสินใจ จะไดกลาวโดย
ละเอียดหัวขอการวิเคราะหขอมูล  ตอไป 

3. ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่ง

สําหรับการดําเนินธุรกิจ ถาองคการธุรกิจใดประกอบธุรกิจ
เฉพาะดาน ทรัพยากรบุคคลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ที่เกี่ยวของยอมเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง โดยทั่วไปในแตละ
องคการจะประกอบดวยฝายงานตาง ๆ เชน ฝายการเงิน
และบัญชี ฝายการตลาด ฝายการผลิตและการปฏิบัติการ 
เปนตน และบุคลากรในแตละฝายงานยอมมคีวามชํานาญ 
และเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองแตความรอบรู 
ความเขาใจและการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน
ทั้งในฝายงานเดียวกันและตางฝายงานยอมทําใหอุปสรรค 
และปญหาในการทํางานในองคการนั้นลดลงได 

ความคิดริเริ่ม และจินตนาการที่สรางสรร
ตลอดจนความพรอมของทรัพยากรบุคคลและองคการเปน
สวนสําคัญที่จะนําพาใหองคการประสพความสําเร็จ
เจริญกาวหนา วิธีการเตรียมบุคลากรในองคการใหพรอม
สามารถกระทําไดโดยใหการศึกษา อบรมและฝกปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดประสบการณเปนพื้นฐาน 

ในปจจุบันสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดมีโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เชน Mini MBA, Micro MBA 
การจัดการดานการตลาด เปนตน เจาของธุรกิจSMESบาง
แหง จึงนิยมสงบุตรหลานของตนเองเขารับการอบรม หรือ
เขารับการอบรมดวยตนเองในโครงการดังกลาว เพื่อเปน
การแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางหนึ่ง 

ในการประเมินขีดความสามารถของธุรกิจดาน
ทรัพยากรบุคคล องคการนั้นจะตองทราบกอนวา ในการ
ประกอบธุรกิจนั้นตองการทรัพยากรบุคคลประเภทใด 
และดานใดบาง เชน วิศวกร ชางเทคนิค นักการตลาด 
นักการบัญชี โปรแกรมเมอร เปนตน เปนจํานวนเทาใด 

เพื่อที่จะไดประมาณการคาใชจายในเรื่องบุคลากรได
ใกลเคียงถูกตอง 

4. วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
นอกจากทรัพยากรบุคคลดังกลาวในหัวขอ 3 แลว 

ในการประกอบธุรกิจยังตองอาศัยวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเปนซึ่งเรียกรวม ๆ วา  สิ่งอํานวยความสะดวก 
ในบางธุรกิจจะตองคําถึงความเปนไปไดที่จะไดมาซึ่งสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ จึงอาจจําเปนตองทาํเปนรายการ
วัสดุ อุปกรณที่ตองใชพรอมทั้งระบุราคา เพื่อจะไดนําไป
วางแผนเตรียมการสั่งซื้อ หรอืในกรณีที่เปนอุปกรณที่มี
ราคาสูง    อาจจะกอใหเกิดขอจํากัดทางดานเงินทุน  
หนวยงานที่เกี่ยวของจะไดเตรียมการแกไขดวยการเชา 
หรือขอการสนับสนุนจากเจาของตราสินคาตอไป 

 
ปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายนอกเปนปจจัยซึ่งผูประกอบการธุรกิจ
ไมสามารถควบคุมได เปนไดทั้งโอกาสและอุปสรรคตอ
การประกอบธุรกิจ กอนทําการตัดสินใจจึงจําเปนตอง
ศึกษาและใหความสําคัญตอปจจัยที่จะกลาวตอไปนี้ 

1. การตลาด หรือลูกคา 
ผูลงทุนทําธุรกิจยอมเล็งเห็นถึงผลของการ

ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ ผูทําการผลิตยอมตองการ
ผลิตสินคาแลวมีผูมาซื้อไปจัดจําหนายตอ  ผูคาสงและผูคา
ปลีกตองการมีลูกคามาซื้อสําหรับการจําหนายตอไปหรือ
ซื้อไปเพื่อการบริโภคตามลําดับ การที่จะทําใหลูกคามาซื้อ
สินคานั้น ผูทําธุรกิจจะตองพยายาม สรางคานิยมดวยการ
ทําทุกอยาง เพื่อสนองตามความตองการของลูกคาไมวาจะ
เปนในดานรูปแบบและดานคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
การใหบริการกอนการขายและหลังการขาย เปนตน และยิ่ง
ในปจจุบนั ผูซื้อมีความรอบรู ไดรับการอบรม มี
ความสามารถในการเลือกซื้อ และทําการเจราตอรอง 
ผูประกอบการจึงยิ่งจําเปนที่จะตองคิดปรับกลยุทธทาง
การตลาดเพื่อแยงชิงสวนครองตลาดมาใหเพิ่มขึ้นหรือ
อยางนอยก็ตองปองกันสวนครองตลาดของตนเองไมให
สูญเสียแกคูแขงไป 
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2. ดานเทคโนโลยี 
ความกาวหนาในการพัฒนาดานเทคโนโลยี 

กอใหเกิดความรูใหม ๆ ที่สามารถนําไปใชหรือ
ประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจปจจุบัน การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีมีความรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงบอย จึง
สงผลกระทบตอผูประกอบการโดยทั่วไป ไมวาจะเปนตัว
ผลิตภัณฑ  กระบวนการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักรและ
อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ รวมถึงการติดตอสื่อสารคมนาคม
ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีบางอยางเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เดียวกันกับการเปลียนแปลงทางการตลาดเชน 
โทรศัพทมือถือที่มีการเปลี่ยนรูปแบบ การใชงานที่
นอกเหนือจากการใชงานพื้นฐาน เพื่อใหเหมาะสมกับกลุม
ตลาดวัยรุนมากยิ่งขึ้น เปนตน การออกแบบผลิตภัณฑได
อาศัยเครื่องมือการออกแบบทางคอมพิวเตอรชวย 
(Computer Aided Designs : CAD)  ในขณะที่ราคาและ
ระดับสินคาคงคลังสามารถบริหารหรือจัดการไดจากจุด
ขายเพียงจุดเดียว การเชื่อมตอเครือขาย คอมพวิเตอรตอ
หนวยงานตางสถานที่เขาดวยกัน โดยการมีศูนยควบคุม
เพียงจุดเดียวก็มีสวนชวยในการสั่งงานและการกระจายตัว
สินคา ผูประกอบการธุรกิจยุคใหม จึงไมสามารถที่จะ
ละเลยความไมเอาใจใสในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ไปได เพราะมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางยิ่ง 

3. สภาพการแขงขัน 
ไมวาจะเปนจํานวน ขนาด และความเขมขนใน

การแขงขันระหวางผูประกอบการ เปนตัววัดตําแหนง
ทางการแขงขัน นอกจากนี้ ปจจัยอื่นที่สําคัญอัน
ประกอบดวย การมีสินคาทดแทนชนิดที่ประกอบธุรกิจอยู
หรือไม ถามี มีสินคาทดแทนมากชนิดเพียงใด อํานาจใน
การเจรจาตอรองระหวางผูซื้อกับผูขาย สิ่งกีดขวางที่จะเขา
สูตลาดที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงของปจจัยเหลานี้เปนการบง
บอกถึงอุปสรรคที่เพิ่มมากขึ้นของสภาพแวดลอมการ
แขงขันสําหรับผูประกอบการ 

การขยายตัวทางการตลาดเปนสิ่งดึงดูดทําใหมี
ผูประกอบการหนาใหมเขามามีสวนรวมในการแขงขัน
มากยิ่งขึ้น ผูประกอบการที่มีประสบการณผานมาแลว
หลาย ๆ  ป ก็จะไดเปรียบในดานตนทุนต่ํา อัตราผลผลิตสูง 

สามารถขายสินคาไดในราคาที่ตํ่ากวาคูแขงขันอื่น ดังนั้น 
เพื่อความอยูรอดของธุรกิจผูประกอบการหนาใหมซึ่ง
สมควรหลีกเลี่ยงในเรื่องกลยุทธราคาต่ํา ควรจะใชกลยุทธ
การทําผลิตภัณฑ และบริการที่แตกตาง เพิ่มความแตกตาง
ใหผูบริโภค ไดเห็นถึงความสําคัญและประโยชน เพื่อ
รักษาไวซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขัน 

4. ปจจัยดานกฎหมาย 
ขอจํากัด  ขอบังคับ   พระราชบัญญัติ  กฎหมาย

ตาง ๆ ซึ่งมีผลใชบังคับตอผูประกอบการที่ตองปฏิบัติตาม
ใหถูกตองเชน พระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมายแรงงาน 
การกําหนดอัตราคาแรงงานขั้นต่ํา กฎหมายประกันสังคม 
กฎหมายลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของไทย ขอกําหนด
เกี่ยวกับมาตรฐานสินคาตาง ๆ ขอบังคับที่กลาวมา
บางอยางอาจทําใหผูประกอบการไมมีความคลองตัวใน
การปฏิบัติงานเปนการเพิ่มภาระใหแกเจาของกิจการ และ
ทายสุดสงผลกระทบตอผูบริโภคไดดวยผูบริโภคตองซื้อ
สินคาดวยราคาที่แพงขึ้น อยางไรก็ตามสภาพแวดลอมที่
กลาวถึงนี้เปนสิ่งจําเปนที่ผูประกอบการจะตองปฎิบัติตาม
เพื่อกอใหเกิดผลดีตอสังคมโดยรวม และตอประเทศชาติ
สืบตอไป 

5. สภาวะทางเศรษฐกิจ 
สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจของแตละประเทศยอม

สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
ภายในประเทศนั้น ๆ โดยในขณะที่ประเทศมีสภาวะ
เศรษฐกิจรุงเรือง การอุปโภคบริโภคของประชาชนเปนไป
อยางสม่ําเสมอ การคาขายมีความคลองตัว โรงงานผลิต
สินคาสามารถจําหนายได ผูประกอบการยอมจะขยายการ
ลงทุน เพิ่มกําลังการผลิต ทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น การ
จางงานเพิ่มขึ้นทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เมื่อ
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นยอมมีการใชจายเพิ่มขึ้นตามมา 
ซื้อสินคาที่ผลิตโดยผูผลิตมากขึ้น เมื่อสินคาที่ผลิตออกมา
ขายไดมีผลกําไรผูประกอบการยอมขยายการลงทุนตอไป 
อันเปนหวงโซทําใหสภาวะเศรษฐกิจดียิ่ง ๆ ขึ้น แตถา
สภาวะเศรษฐกิจเปนไปในทางตรงกันขาม ทุกอยางก็จะไม
เปนไปตามที่กลาวมา 

อนึ่ง การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของประเทศ
กลุมตาง ๆ  เชน กลุม AFTA  กลุม NAFTA และกลุม EU  
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เปนตน มีการกําหนดขอจํากัดดานภาษี และขอบังคับอื่น ๆ  
อันเปนการกีดกันทางการคายอมทําใหการแขงขันลําบาก
มากยิ่งขึ้น ผูประกอบการธุรกิจสงออกยอมจะตองปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น สามารถทําการแขงขัน
ในตลาดโลกไดตองเตรียมพรอมและทําตามขอกําหนดที่
ประเทศคูคากําหนด เชน มาตรฐาน ISO 9000   มาตรฐาน 
ISO 14000  และในปจจุบันมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกลุมเอเซียและแปซิฟค ซึ่งมีการประชุมครั้งลาสุด 
เมื่อเดือนตุลาคม 2003 ณ ประเทศไทย (APEC 2003) เปน
ตน 

 
การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ 

1. แหลงขอมูล 
ตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2 (สารสนเทศ) 

วา ขอมูลจัดแบงเปน ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิง
คุณภาพ  การรวบรวมขอมูลสําหรับใชประเมินในเบื้องตน
จึงมักจะอาศัยขอมูลที่มีอยูใกลตัวที่มีอยู ซึ่งคือ ปจจัย
ภายใน อันประกอบดวย เงินลงทุน สารสนเทศ ทรัพยากร
บุคคลและวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  หลังจากนั้นจึงจะทําการ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยูในรูป
ปริมาณสินคาที่ขายไดมีหนวยเปนน้ําหนัก หรือ ปริมาตร 
หรือเปนมูลคาในรูปของตัวเงินอาจจะเปนเงินบาท หรือ
เงินตราตางประเทศสกุลตาง ๆ เปนตน เพื่อใชเปรียบเทียบ
ในเรื่องของผลประโยชนหรือรายได คาใชจาย และกําไร 

แหลงขอมูลที่จะใชสําหรับการวางแผนในการ
ดําเนินธุรกิจSMES มักจะไดจากหนวยงานราชการตาง ๆ 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันกาศึกษาตาง ๆ  สถาบันการเงิน และ
สื่อ และสิ่งพิมพตาง ๆ 
1.1 หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ  เชน 
1.1.1  กระทรวงอุตสาหกรรม มีขอมูลเกี่ยวกับ

โรงงานตาง ๆ ในแตละเขต แตละจังหวัด
โดยแยกเปนประเภทอุตสาหกรรม กําลัง
การผลิต จํานวนลูกจาง และอื่น ๆ 

1.1.2 กระทรวงพาณิชย  สามารถตรวจสอบหา
ขอมูลในเรื่องเครื่องหมายการคา การจด

ทะเบียนการคา ตราสินคาหรือผลิตภัณฑ 
รวมถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอื่น ๆ 

1.1.3 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง 
ชาติ เปนขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ของประเทศ แยกเปนเขตภูมิศาสตร หรือ
ประเภทภาคอุตสาหกรรม 

1.1.4 สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนศูนยรวบรวม
ขอมูลทางสถิติตาง ๆ ที่อาจใชประโยชน
ในการประเมินประเภทธุรกิจตามที่
ตองการ 

1.1.5 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีขอมูล
เกี่ยวกับประเภทของอุตสาหกรรมที่จะให
การสงเสริมการลงทุน และมีขอมูลรายช่ือ
โรงงาน ประเภทอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
สงเสริม พรอมทั้งรายละเอียดเงินลงทุน 
สถานที่ต้ัง กําลังการผลิต จํานวนลูกจาง 
เปนตน 

1.1.6        สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
สามารถหาขอมูลเกี่ยวกับงานวจิัยที่ไดทํา
ไวแลว    และสามารถซักถามขอคําแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีการใชขอมูล 

1.1.7 สถาบันการศึกษา หรือสถาบันฝกอบรม  
เปนแหลงขอมูลทางวิชาการ และใน
สถาบันการศึกษาบางแหง อาจจะมี
หนวยงานทําการศึกษา วิจัย เรื่องบางเรื่อง
โดยเฉพาะ ทําใหสามารถคนหาขอมูลเชิง
วิเคราะห หรอื ขอคําแนะนํา หรือ 
ขอเสนอแนะเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจไดเปนอยางดี 

1.2 สถาบันการเงิน 
1.2.1      ธนาคาร SMES   เพิ่งจะตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

อันเปนการสนับสนุนดานเงินทุนโดยตรง
ตอการดําเนินธุรกิจ SMES  ยอมจะตองมี
ขอมูลสารสนเทศที่สําคัญและจําเปนที่ใช
ในการวิเคราะห พิจารณา ประเมิน และ
ตัดสินใจ สําหรับการใหเงินทุนสนับสนุน
ธุรกิจ SMES 
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1.2.2      ธนาคารสงออกและนําเขา เปนแหลงเงินทุน
อีกแหงหนึ่งที่สนับสนุนธุรกิจสงออกและ  
นําเขาไมวาจะเปนธุรกิจSMES หรือใหญ
กวายอมมีขอมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ
ธุรกิจอุตสาหกรรมสงออกและนําเขา 

1.2.3 ธนาคารแหงประเทศไทย   มีหนวยงาน
มากมายในการจัดทํา ขอมูล สารสนเทศ
ตาง ๆ ไวบริการประชาชนโดยทั่วไป เชน 
รายงานเศรษฐกิจรายไตรมาส การเงินการ
คลัง การเกษตรและอุตสาหกรรม เปนตน 

1.2.4 ธนาคาร เพื่ อก าร เกษตรและสหกรณ
การเกษตร(ธกส.) เปนธนาคารซึ่งมี
ส า รสน เทศและข อมู ล เ กี่ ย วกั บด าน
การเกษตรโดยตรง มีหนวยงานวิจัย และ
พัฒนาใหการสนับสนุนทางดานการเกษตร
ทุกประเภท 

1.2.5 ธนาคารตาง ๆ  และสถาบันการเงินอื่น ๆ 
จะมีหนวยวิจัยและพัฒนา คอยรวบรวม
ขอมูลไวใชทําการวิเคราะห พิจารณา 
ประเมิน และประกอบการตัดสินใจในการ
ใหสินเชื่อ 

1.3  สื่อและสิ่งพิมพตาง ๆ        อันไดแก      อินเตอรเน็ท 
พาณิชยอิเล็คโทรนิค โทรทัศน วิทยุ  หนังสือพิมพ 
วารสาร หรือสิ่งพิมพจากหนวยงานธุรกิจเอกชน  
ตาง ๆ  เปนตน  เปนแหลงขอมูลที่มีการเผยแพร
โดยทั่วไป และสามารถหาซื้อไดในราคาที่ไมสูง
เกินไป 

2. การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ 
เมื่อทราบวาสามารถหาขอมูลสารสนเทศไดจาก

ที่ใด ขั้นตอไปก็คือ การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศจะตองทราบวา  ขอมูล
สารสนเทศที่ตองการนั้น เปนขอมูลอะไร ใชเพื่อทําอะไร 
วิธทีี่ใชชวยหาขอมูลสารสนเทศใหถูกทางโดยทั่วไปจึง
มักจะใชวิธีต้ังคําถามเพื่อการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
2.1 เรื่องที่กําลังตัดสินใจอยู คือ เรื่องอะไร เชน เรื่องการ

วางแผนการดําเนินธุรกิจ SMES 

2.2 ขอมูลอะไรที่สําคัญสําหรับการใชในการตัดสินใจ
เรื่องในหัวขอ .2.1  ในที่นี้ ขอมูลที่สําคัญ คือ ประเภท
ธุรกิจ SMES ที่ตองการลงทุนที่เหมือนกันที่มีอยูใน
ขณะนี้มีมากนอยเพียงใด การลงทุนหรือเงินทุนที่ตอง
ใช  ลักษณะตลาด คาใชจาย ผลตอบแทน เปนตน 

2.3 ลักษณะขอมูลที่ตองการ เชน ปริมาณยอดขายเปน
หนวยหรือเปนจํานวนเงิน จํานวนชั่วโมง เปนตน ใน
ที่นี้จําเปนที่จะตองใชขอมูลที่เปนจํานวนเงินเพื่อใช
สําหรับการเปรยีบเทียบ ผลตอบแทนในการลงทุน 
คาใชจาย เปนตน 

2.4 แหลงที่มาของขอมูลสารสนเทศ ควรจะกําหนดไดวา
ขอมูลประเภทใด ลักษณะใดสามารถหาไดจาก
แหลงขอมูลใดตามที่กลาวมาแลว ขางตน 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนการวิ เคราะหขอมูล เปนขั้นตอนที่
ดําเนินการตอจากขั้นตอนการรวบรวมขอมูลตามที่ตองการ
ไดแลว ดวยการประเมินความเชื่อถือไดของขอมูล ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความละเอียด คุณภาพ และความพรอมใช
ของขอมูล ที่จะใชชวยในการตัดสินใจ 
 ในการประเมินขีดความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจจะตองแยกพิจารณาเรื่องเงินลงทุนออกเปนคาใชจาย
ที่เปนทุนกับคาใชจายในการดําเนินการหรือปฏิบัติการ 
เพราะวาคาใชจายที่เปนทุนเปนเงินที่ตองจายเมื่อเริ่มตน
ธุรกิจและเปนเงินจํานวนมาก สวนคาใชจายในการดําเนิน 
การมีความแตกตางกับคาใชจายที่เปนทุนตรงที่วา เมื่อ
เริ่มตนธุรกิจ คาใชจายในสวนนี้ตองอาศัยเงินลงทุนใน
ธุรกิจกอน แตพอธุรกิจดําเนินการไปไดระยะหนึ่ง เมื่อมี
รายไดเขาสูกิจการ กิจการไมนาที่จะมีปญหาเกี่ยวกับ
คาใชจายในสวนนี้อีกตอไป 
 ในการประเมินผลเพื่อการตัดสินใจขั้นสุดทาย 
นอกจากขอมูลทางดานเงินลงทุน ธุรกิจยังจะตองคํานึงถึง
ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนอีกดวย การตัดสินใจ
ขั้นสุดทายธุรกิจจึงจําเปนที่จะตองทําการเปรียบเทียบการ
ลงทุน รายจายกับผลตอบแทนที่จะไดรับวาเหมาะสม
เพียงใด สมควรที่จะลงทุนในธุรกิจบางหรือไม 
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กระบวนการตดัสินใจและวางแผน 
เมื่อทราบถึงปญหาหรือเรื่องที่จะตองทําการ

ตัดสินใจแลว จะตองหาคําตอบวาเปนไปไดจากทางเลือก
ตางๆ เมื่อกําหนดทางเลือกไดแลว  เริ่มเก็บรวบรวมขอมูล
ที่จําเปนที่เกี่ยวของกับทางเลือกนั้น พรอมทั้งระบุ
แหลงที่มาของขอมูล หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมาไดใชในการตัดสินใจ 

อนึ่ง การนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจจําตองมี
การประมวลและประเมินผลจากขอมูลวารวบรวมมาได
ดวยวิธีการที่เปนกลางและชัดเจน เพื่อใหผูตัดสินใจ หรือ 
ผูบริหารในองคกรนั้นๆมองภาพรวมของธุรกิจไดอยาง
เหมาะสมหรือดีที่สุดกอนการตัดสินใจ 

1. วิธีการประมวลขอมูล 
ในการประเมินผล จะตองปรับขอมูล

สารสนเทศใหอยูในฐานเดียวกันกอน เชน ปรับขอมูลจาก
ระบบอิมพีเรียล มาเปนระบบเมตริกเหมือนกัน หรือ ปรับ
ขอมูลใหเปนหนวยเงินบาทเชนเดียวกัน หรอื เปนหนวย
เงินเหรียญสหรัฐเชนเดียวกัน เปนตน  และในการวิเคราะห
ครั้งนี้จะประเมินคาเปนจํานวนเงินเพื่อความสะดวกในการ
เปรียบเทียบและสามารถทําการอธิบายไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
1.1 ตนทุน    

ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในการวิเคราะห
จะแบงตนทุนออกเปนสองสวน คือ คาใชจายที่เปน
ทุน และคาใชจายในการปฏิบัติการหรือดําเนินการ  
ดังนั้น การประมวลตนทุนในขั้นตนจะตองประมาณ
การจํานวนคาใชจายทั้งสองประเภทที่จะเกิดขึ้นกอน 

1.2 ผลตอบแทน     
การประมวลขอมูลดานผลตอบแทนซึ่งจะ

ประเมินคาเปนจํานวนเงินเชนเดียวกัน ผลตอบแทน
อาจจะเปนเงินที่ไดรับชวงเวลาหน่ึง ๆ  เชน  ตอวัน  
ตอเดือน เปนตน หรือ อาจจะไดรับเปนยอดเงินรวม
จํานวนมากเพียงยอดเดียว ดังนั้น ในการประมวล
ขอมูลดานผลตอบแทนจึงมกัแยกลักษณะของ
ผลตอบแทนที่จะไดรับตอเนื่องเปนชวงเวลาหน่ึงๆ 
และผลประโยชนที่จะไดรับครั้งเดียวทั้งจํานวน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

ในการเปรียบเทียบตนทุนที่ลงทุนไปกับ
ผลตอบแทนที่จะไดรับนั้นมีหลายวิธี แตในที่นี้จะ
กลาวถึงเพียงวิธีเดียว คือ วิธีการพิจารณากระแสเงิน
สดสุทธ ิหรือ การใชวิธีการหาสวนลด (Discounting) 
เพื่อหามูลคาปจจุบันสุทธ ิ (Net Present Value : 
NPV) เปรียบเทียบระหวางรายรับและรายจายซึ่ง
นาจะเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการวางแผนเพื่อ
การตัดสินใจเขาดําเนินการธุรกิจ SMEs 

 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  
=มูลคาปจจุบันของรายได–มูลคาปจจุบันของรายจาย 

 

การประเมินผลจําเปนตองคํานึงถึงความ
แตกตางของคาของเงินในชวงระยะเวลาที่แตกตาง
กันซึ่งหมายความวา     เงินสดที่จะไดรับในปหนา  
หรืออีก 
หลายปขางหนายอมมีคานอยกวาเงินสดที่จะไดรับ
ในวันนี้ ดังนั้น จึงจําเปนตองคํานึงถึงระยะเวลาที่ตัว
เงินสดจะรับเขา และตัวเงินสดจะจายออก วิธีการก็
คือ การนําเอาอัตราตนทุนของเงินลงทุนมา
คํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดทั้งเขา
และออก 

1.4 วิธีคิดตนทุนหรือคาใชจายของเงินลงทุน 
 การนําเงินจํานวนหนึ่งไปลงทุนในธุรกิจ

ประเภทใดก็แลวแต เจาของเงินนั้นยอมเสียโอกาสที่
จะใชเงินจํานวนเดียวกันนี้ไปหาประโยชนในการทํา
ธุรกิจอื่น ดังนั้น การนําเงินมาใชในการดําเนินธุรกิจ
ไมวาจะเปนการลงทุน หรือใชจายโดยทั่วไป จะมี
ตนทุนเกิดขึ้นในกรณีเงินลงทุนมีนอยหรือไม
เพียงพอ ตนทุนในการกูยืมเงินมาเพิ่มเติมสามารถ
เห็นไดชัดเจน คือ ดอกเบี้ย ดังนั้น จึงจําเปนตองนํา
ตนทุนของเงินลงทุนมาคิดดวย 

อนึ่ง ตนทุนของเงินจากการกูยืม มักจะถูกกวา
ตนทุนจากเงินลงทุนของเจาของดวยเหตุผลที่วา 
ดอกเบี้ยซึ่งเปนตนทุนของการกูยืมเงินที่จายใหแก
เจาหนี้ถือเปนคาใชจาย สามารถนําไปคิดคํานวณ
ภาษีเงินไดได สวนเงินปนผลไมถือเปนคาใชจายของ
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กิจการ  จึงไมสามารถนํามารวมเปนคาใชจายในการ
คํานวณภาษีเงินได 

ในที่นี้ขอยกตัวอยางประกอบการคํานวณเพื่อ
คิดตนทุนของเงินลงทุน ดังนี้ 
 สมมุติวา การที่จะลงทุนทําธุรกิจ SMEs ในครั้ง
นี้ คํานวณไดวาตนทุนของเงินกูยืมของธุรกิจใน
ขณะนั้น (หลังคํานึงถึงอัตราภาษีเงินไดแลว) เปน 
6.25% ในขณะที่ผลตอบแทน จากเงินลงทุนจาก
เจาของประมาณ 12% และธุรกิจนี้ตองใชเงินลงทุน 
7.3 ลานบาท ผูต้ังใจจะทําธุรกิจนี้ตองดูวาจะหาเงิน
ลงทุนจํานวนดังกลาวไดจากแหลงใดบาง คือ เงิน
ลงทุนจากเจาของและการกูยืมจากสถาบันการเงิน      
สมมุติวา ธุรกิจนี้สามารถหาเงินลงทุนไดจากเจาของ
ประมาณ 65% ของเงินลงทุนทั้งหมดและสามารถ
ติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงินไดอีก 35% ตนทุน
ของเงินลงทุนจํานวนนี้เทากับ 
 

           (0.65) (0.12) + (0.35) (0.0625) = 0.1 หรือ 10% 
 

จากการคํานวณไดตนทุนของเงินลงทุน เทากับ 
10% ซึ่งเปนตัวบงช้ีวาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําของ
ธุรกิจที่จะทําการลงทุนตองไดรอยละ 10 ถาได
มากกวานี้ยิ่งแสดงใหเห็นวาเปนธุรกิจที่สมควร
ลงทุนเปนอยางยิ่ง แตถาการลงทุนในครั้งนี้ได
ผลตอบแทนนอยกวาตนทุนของเงินลงทุนอาจจะ
เปนการไมคุมกับการลงทุน 

ในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
ลงทุนและผลตอบแทน จึงมักใชตนทุนของเงิน
ลงทุนเปนอัตราสวนลด (discount rate) ซึ่งมีตาราง
สวนลดสําเร็จรูปชวยคํานวณ (ภาคผนวกที่4) 

  
 กรณีตัวอยาง 

สมมุติ ธุรกิจ SMEs นี้เปนธุรกิจ Car Care Center 
เปนศูนยใหบริการซอมเครื่องรถยนต และเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องรถยนต และลางสีรถยนต (ขนาด 3 ชอง
บริการ) จากการรวบรวมขอมูลขั้นตน สรุปโดยประมาณ
การไดวา ธุรกิจนี้จะตองใชเงินทุนและคาใชจายดังนี้ 
1.      คาที่ดินและ                                      6,500,000 บาท  
 คาปรับปรุงที่ดิน(หนึ่งไร) 

 (จายภายในหนึ่งปแบงจาย  
 3 งวดๆ ที่1และ 2 งวดละ 30 % 
 และงวดที่ 3  40 % 
2. คากอสรางตัวอาคาร                              300,000 บาท

โรงอูซอมรถและที่เปลี่ยนถาย 
 น้ํามันเครื่อง(ใชเวลาสราง 3 เดือน 
 จึงแลวเสร็จ สมมติวาเจาของกิจการ 
 ตองจายเงินลวงหนา 30% และอีก 
 70% เมื่องานเสร็จ) 
3. คาซื้อเครื่องมือ วัสดุ                              473,000 บาท

อุปกรณที่จําเปน(อุปกรณยกรถ- 
 อุปกรณเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง  
 น้ํามัน-เกียร อุปกรณใชอัด-จารบี  
 ปมลม และอื่น ๆ (ภาคผนวกที่1) 
 รวมเปนเงินลงทุนเบื้องตน                 7,273,000 บาท

ที่จะตองใชในการลงทุน 
จากนั้นเมื่อเริ่มดําเนินงานมีคาใชจายที่จะเกิดขึ้นดังนี้ 
4. เงินเดือน พนักงาน ชาง 
 และลูกจาง เดือนละ (ภาคผนวกที่ 1)      70,000 บาท 
5. น้ํามันเครื่อง ไสกรอง-น้ํามันเครื่อง  
 ช้ินสวนรถยนต แชมพูลางรถ  

น้ํายาขัดเบาะ น้ํายา-เคลือบยางรถยนต                       
ปละ(ภาคผนวกที่1)                            1,114,560 บาท 
 

6. คาน้ําประปา คาไฟฟา  
และคาโทรศัพท เดือนละ                        12,500 บาท 

         (ภาคผนวกที่1) 
7. คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  เดือนละ            10,000 บาท

(ภาคผนวกที่1) 
 
 ประมาณการวา  3  เดือนแรกในการประกอบธุรกิจนี้  
ยังไมมีกระแสเงินเขา มีแตกระแสเงินออก (คาที่ดิน คา
ปรับปรุงที่ดิน คากอสราง และคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ  
ตาง ๆ) พอธุรกิจเริ่มดําเนินการในเดือนที่ 4  (เม.ย.) จึงพอมี
กระแสเงินสดเขา และมีกระแสเงินสดเขาเพิ่มมากขึ้น ดัง
ในภาคผนวกที่ 2 
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1.5    การประเมินผล 
 จากการประมวลขอมูลและคํานวณกระแสเงิน
สดสุทธิ  ปรากฏวาธุรกิจนี้จะมีกําไรเพิ่มขึ้นคิดเปนมูลคา
ปจจุบันกวา  3  ลานบาท  โดยในชวงปที่ลงทุน (ปที่ 0) 
มูลคาปจจุบันติดลบเพราะวา กระแสเงินสดไหลออก
มากกวากระแสเงินสดไหลเขา  จนกระทั่งปที่  1  ธุรกิจมี
เงินไหลเขามากกวาเงินไหลออกอยู  1.5  ลานบาท  เมื่อ
คํานวณหามูลคาปจจุบันแลวยังคงเปนเงินไหลเขาสุทธิ  
1.39  ลานบาท หลังจากนั้นธุรกิจมีกระแสเงินไหลเขา
มากกวากระแสเงินไหลออกโดยตลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
การที่มีผลสุทธิเปนบวกทั้งนี้อาจจะมาจากขอ

สมมติฐานที่วาธุรกิจนี้ประสพผลสําเร็จในการประกอบ
กิจการ ไดผลตามที่คาดหมายเอาไว  ในความจริงบาง
กิจการอาจจะไมประสพผลสําเร็จดังกรณีตัวอยาง จึง
อาจจะทําการประมาณการทั้งดานรายรับและรายจายในแต
ละสถานการณวาเปนอยางไร  โดยปกติมักจะประมาณการ
ใน  3  ระดับ  คือ  สถานการณที่ดีที่สุด  สถานการณที่
เปนไปไดมากที่สุด  และสถานการณที่มีความเลวรายที่สุด  
แตโดยทั่วไปถาเปนธุรกิจที่ไมตองการการลงทุนสูงมาก ๆ 
หรือเปนประเภทธุรกิจที่ไมตองเสี่ยง คากลางหรือคาที่

เปนไปไดมากที่สุดนาจะเปนตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะใชใน
การตัดสินใจการลงทุน 
 
สรุป 
 กอนจะเริ่มประกอบธุรกิจ แผนงานหรือการ
วางแผนเปนสิ่งที่ผูตองการประกอบธุรกิจจะตองกระทํา
ตระเตรียมเปนสิ่งแรก  เพราะในการวางแผนจําตองศึกษา
ถึงปจจัยตาง ๆ ที่จะชวยประเมินขีดความสามารถของ
ผูประกอบการ  ซึ่งจะตองรูแหลงสารสนเทศและสามารถ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและจําเปนมาใช
ประกอบการตัดสินใจ  สารสนเทศที่ใชนั้นมีทั้งขอมูลเชิง
คุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ และแหลงสารสนเทศมีทั้ง
ภายในและภายนอกกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอมูลและสารสนเทศที่จะนํามาประเมินนั้น    
ประกอบดวย    ขอมูลดานรายรับหรือผลประโยชนและ
ดานรายจาย  วิธีการเปรียบเทียบระหวางรายได  และ
รายจายที่นาจะใหประโยชนหรือชวยในการตัดสินใจได
เหมาะสมที่สุด   ไดแก  การหามูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิ  เพราะจะทําใหทราบวาธุรกิจที่จะลงทุนนั้นจะ
ไดรับผลกําไรหรือผลตอบแทนในชวงเวลาใดและ
ประมาณเทาใด   อยางไรก็ตามผูอานบทความนี้ตองพึง
ตระหนักวาขอมูลและสารสนเทศที่ใชนั้น   แมวาสวนใหญ
เ ป นก า รประม าณการจ ากก ารสั มภ าษณ จ ริ ง จ าก

การคํานวณกระแสเงินสดเขา – ออก สุทธิ  ทําไดดังนี้ 
ปที่       เงินสดออก  เงินสดเขา  สุทธิ  สวนลด*  มูลคาปจจุบัน 
0   ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
060,947,1
000,273,7                 2,407,280            (6,812,780)                     1   (6,812,780) 

1      (2,414,300)  3,943,458            1,529,158                   0.9091    1,390,158 
2      (2,699,150)  4,723,488            2,024,338                   0.8264    1,672,913 
3      (3,039,700)  5,659,090            2,619,390                   0.7513    1,967,948 
4      (3,424,490)  6,781,356            3,356,866                   0.6830    2,292,740 
5      (3,860,171)  8,463,325            4,603,154                   0.6209    2,858,098 
       กระแสเงินสดสุทธิ    3,369,077 

  หมายเหตุ รายละเอียดการคํานวณเงินสดออก  ดูไดในภาคผนวกที่  3 (ก) และ 3 (ข) 
    * ดูรายละเอียดจากตารางในภาคผนวกที่ 4
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ผูประกอบการในธุรกิจนี้อยูในปจจุบัน   ซึ่งอาจจะมีความ
ไมแนนอนรวมอยูดวย  จึงอาจจําเปนตองทําการประมาณ
การในหลายระดับ   เชน   ระดับดีที่สุดและเลวรายที่สุด  
เพื่อใหไดภาพที่ชัดเจนขึ้นสําหรับการตัดสินใจ 
 อนึ่งในการประกอบธุรกิจ ผูประกอบการจําเปน
ที่จะตองมีจรรยาและความรับผิดชอบตอสังคม เพราะใน
ปจจุบันนับวันเรื่องจรรยาและความรับผิดชอบตอสังคม
เปนปญหาสําคัญไมวาจะประกอบอาชีพอะไร  ในฐานะ
ผูประกอบการตองตระหนักวา ในการดําเนินธุรกิจยอม
สงผลกระทบตอสังคมทั้งโดยตรงและโดยออมและมีทั้ง
ผลดีและผลเสีย  จึงตองทําตนใหพรอมเปนตัวอยางที่ดีแก
พนักงานในองคการ  สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ทางด านจรรยาบรรณในที่ทํ างานเพื่ อ เปนการ เพิ่ ม
จรรยาบรรณของบุคลากรในองคการและประชากรของ
ประเทศใหสูงขึ้นดวย 
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ภาคผนวกที่  1 

รายการที่ 1 คาที่ดินตารางวาละ 15,000 บาท 400 ตารางวา 
คาปรับปรุงที่ดิน 

6,000,000 
500,000 

บาท      
บาท 

 
6,500,000 

 
บาท 

 2 คากอสรางตัวอาคาร (สํานักงาน  อูซอมรถยนต 
และบริเวณเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง) 

   
300,000 

 
บาท 

 3 คาซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
3.1 Hoist ยกรถ  3  ตัน  1  ชุด  
                           2.5 ตัน  1  ชุด 
3.2 Lamp   1  ชุด 
3.3 ถังดูดน้ํามันเครื่อง (ขนาด 90 ลิตร) 
3.4 ถังเติมน้ํามันเกียรใชมือ 
        (ขนาด  20 ลิตร มีมิเตอรวัด) 
3.5 ถังอัดจารบี (ใชมือขนาด  20 ก.ก)  
3.6 ปมลม (ขนาดใชสําหรับ  3  ชองบริการ) 
3.7 เครื่องปรับอากาศ 
3.8 เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณ 
        สําหรับหองรับรองลูกคา และ 
        เบด็เตล็ดอื่น  ๆ 

 
100,000 

90,000 
50,000 
30,000 
10,000 

 
8,000 

50,000 
35,000 

100,000 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

473,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

 4 ชางเครื่องรถยนต   2  คน ๆ ละ  10,000  บาท   รวม 
พนักงานลางรถ     5  คน ๆ ละ    5,000  บาท   รวม 
พนักงานธุรการ   1  คน 
พนักงานบัญชี     1  คน 
ผูจัดการ (เจาของกิจการ) 

20,000 
25,000 

5,000 
8,000 

12,000 

บาท / เดือน
บาท / เดือน 
บาท / เดือน
บาท / เดือน   
บาท / เดือน 

 
 
 
 

70,000 

 
 
 
 
บาท/เดือน 

 5 5.1 คาน้ํามันเครื่องเฉลี่ย  1,000  บาทตอแกลลอน    
        แกลลอนละ  5  ลิตร  วันละ 3 แกลลอน 
       (1,000 x 3 x 28 x 12) 
5.2 คาไสกรองน้ํามันเครื่องเฉลี่ย  80.-/หนวย 
       (80 x 3 x 12 x 12) 
5.3  คาอะไหล คาน้ํายาขัดเบาะ  คาแชมพูและอื่น ๆ 

 
 

1,008,000 
 

34,560 
72,000 

 
 
บาท/ป 
 
บาท/ป 
บาท/ป 

 
 
 
 
 

1,114,560 

 
 
 
 
 
บาท/ป 

 6 คาน้ําประปา  
คาไฟฟา 
คาโทรศัพท 

1,000 
8,000 
3,500 

บาท/เดือน 
บาท/เดือน 
บาท/เดือน 

 
 

12,500 

 
 
บาท/เดือน 

 7 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   10,000 บาท/เดือน 
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ภาคผนวกที ่2 
 

เดือน 
(ปท่ี 0) 

 รายไดจากการให 
บริการและ          

ขายสินคา (บาท) 

 ตนทุนที่ประหยัดไดจากการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นในทุก ๆ ดาน * 

 (หนวย : บาท) 

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 - 
- 
- 

     140,000** 
     211,000** 
     265,000** 

278,250 
278,250 
278,250 
300,510 
300,510 
300,510 

 - 
- 
- 
- 
- 

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
10,000 

 * ตัวเลขประมาณการจาก 
   การทํางานที่มีประ 
   สบการณมากขึ้น (เชน  
   ลางรถได เร็วขึ้น 
   ความคลองตัว/ความ 
   ชํานาญในการเปลี่ยน 
   ถายน้ํามันเครื่อง เปนตน) 
- ทําใหคาแรงงานเฉลี่ยตอ   
   คนตอชั่วโมงลดลง 
- ทําใหประหยัดคาไฟฟา 
   และคาน้ําประปา 
- อื่น ๆ 
- **ดูรายละเอียดภาคผนวก  
      ที่ 2 ก 

ปที่ 0  2,352,280  55,000  =    2,407,280 
 สมมติในปตอมา รายไดแตละเดือนในไตรมาสแรกเทากับไตรมาสสุดทายของปที่ผานมา สวนไตรมาสตอๆไป 
รายไดตอเดือนในแตละไตรมาส เพิ่มขึ้น  5% จากไตรมาสกอนหนาและตนทุนที่ประหยัดไดเพิ่มขึ้น  5% จากปกอนหนา 
 

ปที่  1  ม.ค.– มี.ค.   (300,510 x 3) 
           เม.ย.– มิ.ย.  (315,535.5 x 3) 
           ก.ค. – ก.ย.  (331,312.3 x 3) 
           ต.ค. – ธ.ค.  (347,878 x 3) 

           901,530 
           946,607 
           993,937 
        1,043,634 

  
 
 

 

  

 3,885,708  57,750  =    3,943,458 

               สมมติในปตอๆไปรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 20% จากปกอนหนา สวนรอยละของตนทุนที่ประหยัดไดเพิ่มขึ้นยังเทาเดิม 

ปที่  2 เพิ่มขึ้น  20% 
ปที่  3 เพิ่มขึ้น  20% 
ปที่  4 เพิ่มขึ้น  20% 

4,662,850 
5,595,420 
6,714,503 

+
+ 

60,638 
63,670 
66,853 

 =    4,723,488 
=    5,659,090 
=    6,781,356 

 จากผลประกอบการที่ดีผานมา  5  ป คาดวาจะมีลูกคามาใชบริการมากขึ้นในปตอไป จึงประมาณการรายไดเพิ่มขึ้น
จากปกอนหนา  25%  ดังนั้น 
 

ปที่  5 เพิ่มขึ้น  25% 8,393,129 + 70,196  =    8,463,325 

 
 

เพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยเดือน
ละ 5% 

เพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยเดือน
ละ 8% 

+ 

+ 

+ 



 14

ภาคผนวกที่ 2 (ก) 
การคํานวณรายไดจากการใหบริการและขายสินคา 

 รายไดจากการใหบริการ (บาทตอเดือน) 
 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. รายไดจากการลางสีรถยนต  คันละ 100 บาท (30 วัน) 
 

2. รายไดจากการขัดสีรถยนต ลางพรม ขัดเบาะ  
คันละ 2,000 บาท 

3. รายไดจากการซอมรถยนต เฉลี่ยตอเดือน 
(รวมเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง) 

30,000.- 
(10 คัน/วัน) 

10,000.- 
(5คัน/เดือน) 

100,000.- 
140,000.- 

45,000.- 
(15 คัน/วัน) 

16,000.- 
(8 คัน/เดือน) 

150,000.- 
211,000.- 

45,000.- 
(15 คัน/วัน) 

20,000.- 
(10 คัน/เดือน) 

200,000.- 
265,000.- 

 

ภาคผนวกที่  3 (ก) 

เงินเดือน / คาจาง  คาน้ําประปา  คาไฟฟา  ฯลฯ 

ปท่ี  เดือนละ(บาท) 
 

จํานวนเดือน 
(เดือน)  

รวม 
(บาท)  

เดือนละ 
(บาท)  

จํานวนเดือน 
(เดือน)  

รวม 
(บาท) 

0  70,000.-  9  630,000  12,500.  9  112,500.- 
1  74,900.- (+7%)  12  898,800  13,125.- (+5%)  12  157,500.- 
2  80,892.- (+8%)  12  970,704  14,438.- (+10%)  12  173,256.- 
3  88,981.- (+10%)  12  1,067,774  15,882.- (+10%)  12  190,584.- 
4  97,879.- (+10%)  12  1,174,549  17,470.- (+10%)  12  209,640.- 
5  107,667.- (+10%)  12  1292,000  19,217.- (+10%)  12  230,604.- 

 

ภาคผนวกที่  3 (ข) 
(หนวย : บาท) 

                      
รายการ
รายจาย

เงินเดือน/คาจาง 630,000 898,800 970,700 1,068,000 1,174,550 1,292,000

คานํ้าประปา ฯลฯ 112,500 157,500 173,250 190,600 209,640 230,600

คานํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 1,114,560 1,226,000 1,410,000 1,621,400 1,864,600 2,144,310

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 90,000 132,200 145,200 159,700 175,700 193,261

รวม 1,947,060 2,414,300 2,699,150 3,039,700 3,424,490 3,860,171

 
  หมายเหตุ     คาน้ํามันเครื่องเพิ่มขึ้น  10%  ในปที่  1  แลวจากนั้นเพิ่มขึ้น  15%  ทุกป 
        คาใชจายเบ็ดเตล็ด  เพิ่มขึ้น  10%  ทุกป (ปที่  0  เดือนทําการมีเพียง  9  เดือน) 

ปที่ 0 1 2 3 4 5 
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ภาคผนวกที่ 4 
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