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เริ่มตนจากการพูดคุยกันในชั่วโมงเรียนหนวยวิชา ESL ระหวางคุณครูปบ-เฉลิมขวัญ ไทยทัน 

คุณครูวิชาการ ESL กับนักเรียนชั้น ๑๐ ที่อยากเขาไปมีสวนรวมกับมูลนิธิสายธารแหงความหวังในการ
ทําความฝนของเด็กที่ปวยเปนมะเร็งระยะสุดทายใหเปนจริง การพูดคุยในวันนั้นไดขอสรุปรวมกันวา 
นักเรียนจะทําการดภาษาอังกฤษจําหนายในงานเทศกาล “ลมขาวเบา... เงาเดือนเพ็ญ” งานเทศกาล
ที่ระลึกถึงคุณคาของสายน้ําและธรรมชาตขิองโรงเรียนเพลินพัฒนา ในวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
แลวนํารายไดทั้งหมดไปสมทบทุนกับทางมูลนิธิฯ ตอไป 

 
มูลนิธิสายธารแหงความหวัง (www.wishingwellthai.org) เปนองคกรเอกชนที่มี

เจตนารมณจะตอเติมความฝนของเด็กที่เปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย และไมสามารถรกัษาไดแลว โดยการ
ทําฝนครั้งสุดทายของเด็กใหเปนความจรงิ เชน การพาไปเที่ยวสวนสัตว การไดพบเจอกับศิลปนคนโปรด 
ฯลฯ ดวยเชื่อวาส่ิงเหลาน้ีจะชวยจุดประกายความหวังท่ีเหลือเพียงนอยนิดของเด็กๆ ใหมีกําลังใจเผชิญ
โรครายอยางเขมแข็ง และใหพวกเขาและครอบครัวรูวาไมไดยืนตอสูเพียงลําพัง 

 
โครงการดีๆ ที่เกิดข้ึนนี้เปนโอกาสอันดีที่เด็กๆ จะไดเรียนรูเรื่องการวางแผนธุรกิจจากนักธุรกิจตัว

จริง คุณครูชวงชั้นท่ี ๔ จึงไดเชิญคุณคเชนทร เบญจกุล กรรมการบรหิารโรงเรียน และกรรมการอิสระ 
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) มาเปนวิทยากรพิเศษสอนนักเรียนชั้น ๑๐ ไดเรียนรูเรื่องการวางแผน
ธุรกิจ กอนจะลงมือทําธุรกิจกันจริงๆ เก็บขอมูลท่ีนาสนใจบางสวนมาบอกเลาเปนความรูใหกับชาวเพลิน
พัฒนากันดวยคะ 

 
คุณคเชนทรแนะนําวาการทําธุรกิจน้ันมีปจจัยความเปนไปไดที่ตองคํานึงถึง ๔ ดาน คือ 

การตลาด การผลิต การเงิน และส่ิงแวดลอม แตเน่ืองจากเวลาจํากัด จึงอธิบายปจจัยดานการผลิตและ
ส่ิงแวดลอมเพียงคราวๆ แลวเนนความสําคัญไปที่ปจจัยดานการตลาดและดานการเงิน ซึ่งเปนความรู
พื้นฐานท่ีนักเรียนจะนําไปใชวางแผนธุรกิจเล็กๆ อยางการทําการดขายในงานเทศกาลลมขาวเบาฯ นี้ได 

 
การตลาด (Marketing) มี 4P ที่ตองคํานึงถึงในการวางแผนการตลาด คือ 
 
Product – สินคา คุณคเชนทรชวนนักเรียนมองสินคาประเภทตางๆ ใหกวางไปกวาแคตัวสินคา 

แตมองทะลุไปถึงจุดขายท่ีซอนอยูในตัวสินคา นั่นคือ ส่ิงท่ีผูซื้อตองการในตัวสินคา (หรือในการซื้อ
สินคา) เชน สบูที่ขายความสะอาด เด็กขายพวงมาลัยตามส่ีแยกท่ีขายความสงสารพวงมาดวย ฯลฯ 

แลวคิดวาสินคาที่นักเรียนจะขายในครั้งนี้คืออะไร? คําถามที่คุณคเชนทรใหนักเรียนชั้น ๑๐ ไป
รวมกันหาคําตอบเพื่อนํามาสรางจุดขายสินคาใหกับสินคาไดอยางถูกตอง 



Price – ราคา การกําหนดราคาน้ีจะตองสอดคลองกับรายไดของลูกคาท่ีเราตั้งใจจะขายสินคา
ให ถาลูกคาเปนกลุมที่มีรายไดนอย ราคาสินคาก็ไมควรจะแพง แตถาลูกคาเปนกลุมที่มีรายไดสูง ราคา
สินคาก็สามารถปรับสูงข้ึนได 

 
Place – สถานท่ี ในท่ีนี้หมายถึงสถานท่ีจําหนายสินคา ซึ่งตองสอดคลองกับประเภทของสินคา

และราคาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอยางการดฝมือนักเรียนทีจ่ะทําขาย 

 
คุณคเชนทรยกตัวอยางเรื่องคุณปาคนหน่ึงหาบน้ําผึ้งใสขวดขายตามตลาดนัด หลายคนอาจ

อยากชวยคุณปาซื้อเพราะสงสาร แตพอรูวาราคาขวดละ ๑๘๐ บาท ก็อาจจะเปลี่ยนใจ เพราะราคาสูงเมื่อ
เทียบกับรายไดของคนสวนใหญที่เดินตลาดนัด ทั้งยังไมแนใจวาจะเปนน้ําผึ้งแทหรือเปลา หรือถาคุณปา
ลดราคาเหลือขวดละ ๔๐ บาท คนก็อาจจะยิ่งไมซื้อ เพราะมีความเปนไปไดสูงวาจะเปนน้ําผึ้งปลอม แต
ถาคุณปาเปลี่ยนมาขายขนมถุงละ ๒๐ บาท คนอาจจะตัดสินใจซื้องายข้ึน เพราะราคาไมแพง และแมจะ
ไมชอบกินขนมท่ีซื้อมาก็ยังสามารถเอาไปใหเพื่อนฝูง ลูกนอง หรือคนในบานชวยกินได 

 
“ปญหาของคุณปาขายนํ้าผึ้งท่ีผมยกตัวอยางมานี้ คือ ประเภทสินคาและราคาสินคาท่ีไม

สอดคลองกับสถานท่ีขาย หรือกลุมผูซื้อนั่นเอง” คุณคเชนทรสรุป 
 
Pสุดทายท่ีจะตองคํานึงถึงคือ Promotion – โปรโมช่ัน เปนการคิดกลยุทธการขายเพื่อ

กระตุนใหคนอยากซื้อมากขึ้น ที่เราคุนเคยกันดีก็เชนการลดราคาสินคา หรือการลดราคาในกรณีซื้อ
จํานวนมาก เปนตน 

 
การเงิน (Finance) ในการเรียนรูครั้งน้ีคุณคเชนทรเจาะลึกไปที่การคํานวณเรื่อง “กําไร-

ขาดทุน” เปนหลัก โดยแนะวิธีการคํานวณหาราคาขายท่ีจะทําใหไดกําไร หรือมีโอกาสเส่ียงตอการ
ขาดทุนนอยที่สุด ดังนี้ 

 
ประมาณรายรับ  =  P x Q (Price x Quantity) 

ราคา x ปริมาณ             =  
 
วิธีการคํานวณหาราคาสินคาท่ีเทาทุน คือ 
กําไร (ขาดทุน)  =  รายรับ - รายจาย 
รายรับ  = รายจาย  
P x Q  = ตนทุนการผลิต 
P  = ตนทุนการผลิต ÷ Q 
ราคาขาย (เทาทุน)  =  ตนทุนการผลิต  ÷ ปริมาณท่ีผลิต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการเรียนรูในหองเรียน 
 
 

วิธีการคํานวณดังกลาวจะชวยใหนักเรียนทราบราคาตนทุนของสินคา ๑ ชิ้น นั่นหมายถึงวา ถา
อยากไดกําไร นักเรียนจะตองกําหนดราคาขายใหสูงกวาราคาท่ีคํานวณได โดยมีอีกปจจัยหนึ่งท่ีตอง
นํามาคิดรวมกนัคือ ปริมาณสินคาท่ีคาดวาจะขายได ซึ่งในการวางแผนธุรกิจจะมีการประมาณการขายไว
ลวงหนา ๓ ระดับดังนี้ 

 
Best Case Scenario คือ ปริมาณมากสุดท่ีคาดวาจะขายได 
Base Case Scenario คือ ปริมาณท่ีคาดวาจะขายได 
Worst Case Scenario คือ ปริมาณนอยสุดท่ีคาดวาจะขายได 
 
หลักในการทําธุรกิจน้ันจะไมมองที่ Best Case Scenario แตจะมองที่ Base Case 

Scenario หรือถาเปนไปไดก็จะมองไปถึง Worst Case Scenario ซึ่งจะชวยใหเราสามารถกําหนด
ราคาขายสินคา ที่จะชวยเพิ่มโอกาสการไดกําไร ไมขาดทุน หรือขาดทุนนอยที่สุด แมจะขายสินคาไม
หมดก็ตาม ดงัเชนกรณีของสินคาหลายๆ ยี่หอที่ตั้งราคาไวสูง ซึ่งอาจจะคืนทุนหรือไดกําไรเพยีงขายได
ในระดับ Base Case Scenario หรือ Worst Case Scenario และหลังจากนั้นก็สามารถจัด
โปรโมชั่นลดราคาสินคาได แมกําไรจะนอยลงเมื่อเทียบกับราคาเดิม แตอาจจะคุมคากวาเมื่อเทยีบกับ
ความส้ินเปลืองพื้นท่ีในการจัดเก็บสินคาเหลาน้ัน 
  

กรณีที่กําหนดราคาสินคาไดแลว ก็มีวิธีคํานวณหาจํานวนการขายสินคาท่ีจะไมทําใหขาดทุน ดังนี้ 
รายรับ = รายจาย  

ตนทุนการผลิต P x Q = 
Q = ตนทุนการผลิต ÷ P 
 
สมมติวามีตนทุนการผลิต ๑๔,๔๐๐ บาท และกําหนดราคาขายการดไวที่แผนละ ๑๐ บาท 
Q = ๑๔,๔๐๐ ÷ ๑๐ 
Q = ๑,๔๔๐ 
 
นั่นหมายความวา นักเรียนจะตองขายการดใหไดไมต่ํากวา ๑,๔๔๐ ใบ มิฉะนั้นจะขาดทุน และถา

อยากไดกําไร ก็ตองหาทางขายใหไดมากกวา ๑,๔๔๐ ใบ 
ความรูเรื่องการวางแผนธุรกิจอยางงายท่ีคุณคเชนทรนํามาสอนในวันน้ัน จะเปนแนวทางท่ี

นักเรียนสามารถนําไปใชในการวางแผนธุรกิจกิจการขายการดของพวกเขาไดเปนอยางดี ทั้งในแงการ
ผลิตท่ีจะเกี่ยวพันกับเรื่องตนทุน การกําหนดราคาขาย และการคิดโปรโมชั่นเพื่อสงเสริมการขาย โดยมี
เปาหมายปลายทางของการคิดและการทํางานในครั้งนี้ที่ “การมอบของขวัญและความสุขใหกับเด็กๆ ที่
ปวยเปนโรคมะเร็ง” 
 
ขอขอบคุณคุณคเชนทรท่ีสละเวลามาใหความรูกับนักเรียน และขอช่ืนชมคุณครูชวงช้ันท่ี ๔ 
รวมท้ังนักเรียนช้ัน ๑๐ ทุกคนท่ีรวมกันคิดรวมกันทําสิ่งดีๆ ในคร้ังน้ี 


	หลักในการทำธุรกิจนั้นจะไม่มองที่ Best Case Scenario แต่จะมองที่ Base Case Scenario หรือถ้าเป็นไปได้ก็จะมองไปถึง Worst Case Scenario ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนดราคาขายสินค้า ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้กำไร ไม่ขาดทุน หรือขาดทุนน้อยที่สุด แม้จะขายสินค้าไม่หมดก็ตาม ดังเช่นกรณีของสินค้าหลายๆ ยี่ห้อที่ตั้งราคาไว้สูง ซึ่งอาจจะคืนทุนหรือได้กำไรเพียงขายได้ในระดับ Base Case Scenario หรือ Worst Case Scenario และหลังจากนั้นก็สามารถจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าได้ แม้กำไรจะน้อยลงเมื่อเทียบกับราคาเดิม แต่อาจจะคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับความสิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเหล่านั้น

