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• เขา้หอ้งเรียน   10  คะแนน 

• กิจกรรมในหอ้งเรียน  15  คะแนน 
• กิจกรรมกลุ่ม   15  คะแนน 
• สอบกลางภาค   30  คะแนน 
• สอบปลายภาค   30  คะแนน 
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริหารทรพัยากรมนุษย์ คือ 
การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบคุคลที่ท างานทั้งกรณีที่ท างาน
รวมกันและกรณีที่ท างานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ 
กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนษุย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ไปตาม
เวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ใน
ธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนัน้ จะมาก
น้อยก็ข้ึนอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่า
ส าคัญยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิง
วิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ 

 





ความหมาย  
 “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” 

• Lawrence Apply คือ การวางแผนและการก าหนดกระบวนการ
เกี่ยวกับบุคคลในการศึกษาวิจัยและพัฒนานโยบายและเทคนิค 
ความสามารถของบุคคล 

• Dale S. Beach คือ การวางนโยบาย การก าหนดแผนงาน การ
เลือกสรร การฝึกอบรม การก าหนดค่าตอบแทน อัตราก าลัง สร้าง
แรงจูงใจ ภาวะผู้น า สร้างมนุษยสัมพันธ์  

• Felix A.Nigro คือ ศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่ และใช้คนเก่า 



 ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีความส าคัญเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาค
ธุรกิจเอกชน หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการเอง 
เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทางใด ย่อม
ต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ "คุณภาพของ
คน" ในองค์กรนั้นๆ 
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• ก่อนที่องค์กรต่างๆ จะเริ่มเห็นความส าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์นั้น บุคคลเคยถูกมองเห็นว่าเป็นเพียงแค่
ปัจจัยการผลิต หรือให้ความส าคัญเป็นแค่แรงงานหรือ
ก าลังคน  

• แต่ในปัจจุบันบุคคลได้รับการนิยามใหม่พัฒนาความส าคัญ
เป็น "ทรัพยากรมนุษย์" ส่วนแผนกหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับบุคคลในองค์กรก็ก าลังเปลี่ยนบทบาทจาก "งาน
บริหารบุคคลและธุรการ" ไปเป็น "การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์" ซึ่งเปล่ียนจากการจัดการเฉพาะหน้า ไป
เป็นการใช้กลยุทธ์เข้ารุกอย่างเต็มตัวและต่อเนื่องไปในระยะ
ยาว 



 ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ แพร่หลายอย่างมาก
ใน สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคปฏิบัติ (HR Practice) อย่างไร
ก็ตามเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ย่อมมีฐานความคิดทางวิชาการเกื้อหนุนอยู่
เบื้องหลัง การจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างถ่องแท้ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจหลัก
ทางความคิดด้วย จากการทบทวนเอกสารทางวิชาที่เกี่ยวข้อง กับการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเบื้องต้น พบว่ามีการพัฒนาตัวแบบ 
เกี่ยวกับเรื่องนี้จากนักคิดนักวิจัยใน 2 กลุ่มประเทศส าคัญ คือ 
กลุ่มนักคิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนักคิดใน สหราช
อาณาจักร โดยสามารถจ าแนกกลุ่มทางความคิดได้ดังนี้ 
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 ตัวแบบการบริหารจัดการทรพัยากรมนุษย์กลุ่มฮาร์วาร์ด (The 
Harvard model) หรือเรียกว่ากลุ่มแนวคิดแบบ "มนุษย์นิยมเชิงพัฒนาการ" 
(Developmental humanism) 

 ตัวแบบการบริหารจัดการทรพัยากรมนุษย์ส านักมิชิแกน (The 
Michigan School) หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเป็นแนวคิดแบบ "บริหารจัดการ
นิยม" (Managerialism) 

 

กลุ่มนักคิดในสหรัฐอเมริกา 
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ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กลุ่มฮาร์วาร์ด 

(The Harvard model) 
 เป็นแนวคิดกระแสหลักที่ทรงอิทธิพลและแพร่หลายที่สุด มีรากฐานทาง
ความคิดมาจากส านักคิด "มนุษยสัมพันธ์" ซึ่งมีจุดเน้นทางความคิดอยู่ที่เรื่องของ
การสื่อสารในองค์การ การสร้างทีมเวิร์ก และการใช้ความสามารถของแต่ละ
บุคคล ให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุด กล่าวโดยสรุปส าหรับแนวคิดของส านักนี้แล้ว 
การบริหารจัดการทรพัยากรมนุษย์จะให้ความส าคัญกับเรื่องของการสร้าง
สัมพันธภาพของคนในองค์กร เพราะการที่จะท าให้องค์กรมีผลประกอบการทีด่ี
ขึ้น องค์กรจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการ ของบุคลากรในองค์กรให้
เหมาะสม และเมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองที่ดี ก็จะเกิดแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ท า
ให้องค์การเกิดภาวะอยู่ดีมีสุขทางสังคมขึ้นภายในองค์การ อันจะน าไปสู่คุณภาพ
และปริมาณงานที่ดีขึ้น 
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 เป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องของ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่มองการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ จากมุมมองของฝ่ายจัดการ ธรรมชาติของฝ่ายจัดการ
คือ การให้ความส าคัญอันดับแรกที่ผลประโยชน์ตอบแทนที่องค์กรจะได้รับ 
โดยที่เรื่องของคน และการบริหารจัดการคนเป็นเครื่องมือ ในการที่จะท าให้
บรรลุสู่เป้าหมายเช่นน้ันขององค์การ ดังนั้นจึงมีผู้เรียกแนวคิดการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรมนุษย์ของส านักคิดนี้ว่า เป็นพวก "อัตถประโยชน-์กลไก
นิยม" (Utilitarian-instrumentalism) คือมองผลประโยชน์หรือผล
ประกอบการขององค์กรเป็นหลัก โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ผลประกอบการที่เป็นเลิศ 

ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ส านักมิชิแกน  
(The Michigan School)  
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กลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร 

• กลุ่มที่มีมุมมองแบบอ่อน (soft) 

• กลุ่มที่มีมุมมองแบบแข็ง (hard) 



กลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร 
 ส าหรับกลุ่มที่มีมุมมองแบบอ่อน (soft) คือ กลุ่มนักคิดที่ทุ่มน้ าหนัก
ความส าคัญไปที่ คน มากกว่าการบริหารจัดการ โดยเชื่อว่าบุคลากรทุกคน
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอยู่ในตนเอง ดังนั้นแนวทางของกลุ่มความคิดนี้ จึง
มองการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะต้องช่วย
ปลดปล่อยพลังศักยภาพทั้งมวลของทรัพยากรมนุษย์ออกมา การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แนวนี้ จึงเน้นในเรื่องของการสรา้งความไว้เนื้อเชือ่ใจกัน 
การหาแนวทางที่จะสร้างความรู้สึกถึงการ มีพันธกิจผูกพัน 
(commitment) เกี่ยวข้อง (involvement) และการมีส่วนร่วม 
(participation) ให้เกิดขึ้นในหมู่มวลพนักงาน 



 ส าหรับกลุ่มที่มีมุมมองแบบแข็ง (hard) ก็คือ กลุ่มนักคิดที่ทุ่ม
น้ าหนักความส าคัญไปที่เรื่องของ การบริหารจัดการ มากกว่าเรื่อง
ของคน ดังนั้นแนวทางของกลุ่มความคิดนี้ จึงมองการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นภาระงานด้านหน่ึงที่องค์กรจะสามารถเพิ่มพูน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้การบริหาร
จัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพก็คือ ต้องมีการบูรณาการ 
(integrate) เรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกลยุทธ์
ทางธุรกิจขององค์กร 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


มิติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
1. การก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

จะต้องบูรณาการอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งในแง่ของการบูรณา
การกันเองของงานย่อยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภายในองค์กร และการบูรณาการนโยบายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเข้ากับแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 



มิติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

2. ความรับผิดชอบในด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลขององค์การจะ
ไม่ได้อยู่กับผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลอีกต่อไป แต่จะถูก
ก าหนดให้ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารสายงานด้านต่างๆ จะต้อง
รับผิดชอบ 

 



3. เรื่องของแรงงานสัมพันธ์ ที่เคยเป็นการเผชิญหน้าระหว่างผู้บริหารกับ
สหภาพแรงงาน จะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องพนักงานสมัพันธ์ ท าให้แนวคิด
การบริหารจัดการคนในองค์การเปลี่ยนจากแบบ "กลุ่มนิยม" 
(collectivism) ไปเป็น "ปัจเจกนิยม(individualism) 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


4. แนวคิดเรื่องของการสร้างความมีพันธกิจผูกพัน การท าให้พนักงานรูส้ึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
ท าให้ผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บทบาทผู้น าในรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
เป็นผู้เอื้ออ านวย เพิ่มบทบาทอ านาจ และ สร้างขีดความสามารถให้กับ
บุคลากร 
 



ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
1. ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการ   

  ปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน 
 
 



ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
2. ช่วยพัฒนาให้องค์การเจรญิเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

  เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้  

  ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานในองค์การใหเ้กิด 

  ประโยชน์สูงสุดท าให้องค์การเจรญิเติบโตและพัฒนายิ่งขี้น 
 



ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สงัคมและประเทศชาติ ถ้าการจัดการ 

  ทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิด 

  ความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงานท าให้สภาพสังคมโดย 

  ส่วนรวมมีความสุข ความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 



เศรษฐกจิ 

การเมือง 

คน 

ครอบครัว 
ชุมชน สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

กาย 
-สุขภาพ
แขง้แรง 
-อยูดี่กิน
ดี 

สติปัญญา 
-มีความสามารถ
ในการใชค้วามรู้ 
/วิเคราะห์มี
เหตุผล /ปรับตวั
กบัการ
เปล่ียนแปลง 

สังคม อารมณ์ 
จริยธรรม 

มีจิตใจดีงาม 
เขม้แขง็ สงบ
สุข มีระเบียบ 
เก้ือกลูเพ่ือน 



การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยึดหลกัส าคัญ 
 2 ระบบ 

• ระบบอุปถัมภ์ 

• ระบบคุณธรรม 



ระบบอุปถมัภ์  
(Patronage System) 



ระบบอุปถัมภ์  
(Patronage System) 

• ระบบเน่าเสีย (Spoil System) / ระบบเครือญาติ (Nepotism) / ระบบ
ชอบพอเป็นพิเศษ (Favoritism) 

• มีรากฐานมาจากจีนโบราณ ผ่านระบบสืบสายโลหิต , ระบบแลกเปลี่ยน, 
ระบบชอบพอเป็นพิเศษ 

• อังกฤษ ใช้ผ่านระบบข้าราชบริพารของกษัตริย์  

• สหรัฐอเมริกา เดิมใช้ตามอังกฤษ ต่อมาเป็น การบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยยึดระบบคุณธรรม 



ระบบอุปถมัภ์  
(Patronage System) 



ระบบอุปถมัภ์  
(Patronage System) 



• ประเทศไทย มีมาตั้งแต่สุโขทัย พ่อปกครองลูก กษัตริย์เป็น
เสมือนพ่อ ข้าราชการเปรียบเสมือนคนในครอบครัว 

• สมัยรัชกาลที่ 5 เปลี่ยนแปลงมาก ต้องการผู้มีความรู้สมัยใหม่ 
การคัดคนจึงมุ่งเน้นผู้มีความรู้ความสามารถ 

“...มีพระราชประสงค์จะใคร่ได้ข้าราชการซึ่งสมควรจะรับราชการใน
เวลานี้อีกมาก ด้วยราชการทั้งปวงมีมากกว่าตัวผู้ที่จะท า ถึงแม้ว่า
มีตระกูลดี ตระกูลไม่ดี ถ้ามีสติปัญญามีวิชาความรู้สมควรแล้ว ก็
จะทรงชุบเลี้ยงให้รับราชการทั่วหน้า ไม่เลือกว่าเจ้าขุนฤาขุน ฤา
พลเรือน พวกใด พวกหนึ่งเลย” 



• สมัยรัชกาลที่ 7 ตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนฉบับแรก พ.ศ.2471 โดยยึดหลักระบบคุณธรรม ผ่าน
การสอบเข้า 

• แม้ว่าระบบอุปถัมภ์จะสื่อในทางไม่ดีมากกว่า แต่บางประเทศ
ก็ยังจ าเป็นต้องใช้ควบคู่กันไป เช่น ต าแหน่งทางการเมือง 
งานราชการลับ งานที่ต้องการความไว้วางใจสูง 



• สมยัรัชกาลท่ี 7 ตราพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือนฉบบัแรก พ.ศ.2471 โดยยดึหลกัระบบคุณธรรม ผา่น
การสอบเขา้ 

• แมว้า่ระบบอุปถมัภจ์ะส่ือในทางไม่ดีมากกวา่ แต่บาง
ประเทศกย็งัจ าเป็นตอ้งใชค้วบคู่กนัไป เช่น ต าแหน่งทาง
การเมือง งานราชการลบั งานท่ีตอ้งการความไวว้างใจสูง 



• สมยัรัชกาลท่ี 7 ตราพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือนฉบบัแรก พ.ศ.2471 โดยยดึหลกัระบบคุณธรรม ผา่น
การสอบเขา้ 

• แมว้า่ระบบอุปถมัภจ์ะส่ือในทางไม่ดีมากกวา่ แต่บาง
ประเทศกย็งัจ าเป็นตอ้งใชค้วบคู่กนัไป เช่น ต าแหน่งทาง
การเมือง งานราชการลบั งานท่ีตอ้งการความไวว้างใจสูง 



ระบบคุณธรรม 
(Merit System) 

• ระบบคุณความดี  / ระบบความรู้ความสามารถ /การเลือกสรร
บุคคลเข้าท างานโดยใช้การสอบ โดยไม่ค านึงถึงการเมืองหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว  

• ระบบนี้เกิดจากความอยากขจัดข้อบกพร่องของระบบอุปถัมภ์ 

• จีนโบราณ สมัยราชวงศ์น่านเจ้า น ามาใช้ครั้งแรก โดยมี ขงจื้อ
เป็นผู้สนับสนุนแนวคิด : เน้นหลักความสามารถ ซื่อสัตย์ 
เสียสละ  

• จีนมีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนเป็น
ประเทศแรก 



 



• อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา เพิ่งน าระบบคุณธรรมมาใช้ช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 

• ประเทศไทย เริ่มมีพื้นฐานจากสมัยรัชกาลที่ 5 แต่มาใช้จริง
สมัยรัชกาลที่ 7  



ระบบคุณธรรมยึดหลักส าคัญ 4 ประการ 

1. หลักความเสมอภาค (Equality of Opportunity) 

     คือการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกนัในการสมัครงาน โดยไม่มีฐานะ 
เพศ ผิว ศาสนา มาเกี่ยว  

• ยึดหลัก “งานเท่ากัน เงินเท่ากัน” (Equal Pay for Equal 
Work) 



2.หลักความสามารถ (Competence)  

    คือการยึดถือความรู้ความสามารถเป็นหลักในการเลือกสรร
คนให้เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right 
job) 

3.หลักความมั่นคง (Security on Tenure) 

    คือ หลักประกันในการท างาน ตามกฎหมาย ที่มิให้ถูกกลั่น
แกล้ง หรือออกจากงานโดยไม่มีความผิด ทั้งนี้ เพื่อก าลังใจใน
การท างาน 



4.หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) 

• เน้นให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
ทางการเมือง 



เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ 
ขององค์กรกับตัวบุคคล 

วัตถุประสงค์องค์กร 

1. ต้องการเสียค่าใช้จ่ายน้อย 

2. ได้รับผลผลิตสูงสุด 

3. หาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ผลผลิตสูงสุด 

4. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร 

5. มีทรัพยากรที่ซื้อสัตย์จงรักภักดี 

6. พนักงานมีขวัญ ก าลังใจในระดับสูง 

7. มีพนักงานที่ฉลาด มีความสามารถ 

วัตถุประสงค์ของพนักงาน 

1. ได้รับการยอมรับ 

2. ได้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และก้าวหน้า 

3. มีหลักประกันทางเศรษฐกิจ 

4. มีส่วนได้ส่วนเสียในการท างาน 

5. มีความปลอดภัยในการท างาน 

6. ได้รับค่าจ้างเป็นที่พอใจ 

7. มีผู้น าที่มีความสามารถและยุติธรรม 



TAH 1204 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

TAH 1204 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
ประธาน  
ผจก.ทั่วไป 
ผจก.ฝ่ายบุคคล 
ผจก.ฝ่ายการเงิน 
ผจก.ฝ่ายการขาย 
ผจก. ฝ่ายการผลติ 
ผจก. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
ผจก. ฝ่ายการตลาด 
ผจก. ฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์ 
ผจก. ฝ่ายวจิับและพฒันา 
ฯ 

ประธาน  
ผจก.ทั่วไป 
ผจก.ฝ่ายบุคคล 
ผจก.ฝ่ายการเงิน 
ผจก.ฝ่ายการขาย 
ผจก. ฝ่ายการผลติ 
ผจก. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
ผจก. ฝ่ายการตลาด 
ผจก. ฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์ 
ผจก. ฝ่ายวจิับและพฒันา 
ฯ 



กิจกรรม บริษทั 
 

1. ช่ือบริษทั 
2. ประธาน และ กรรมการบริษทั 
3.น าเสนอสินคา้ ใหเ้พื่อนซ้ือ 

กิจกรรม บริษทั 
 

1. ช่ือบริษทั 
2. ประธาน และ กรรมการบริษทั 
3.น าเสนอสินคา้ ใหเ้พื่อนซ้ือ 


