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คํานํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ

ความเช่ือพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสม

ความรู และประสบการณอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน

นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่

สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมี

จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียนโดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรมและการเตรียมพรอม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แต

ยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติ

กิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือ

ศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรูและส่ืออ่ืน 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา 

และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มา

เรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหา

สาระของรายวิชา สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน

ชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด 

สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  

 หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา  

เปนแบบเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ ผูเรียนควร

ปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู ระดับผลการ-

เรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด 

แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจ

ในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. ครูควรทบทวนสาระสําคัญของสาระการประกอบอาชีพ ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวาง

รายวิชาได ทําใหความเขาใจตอเนื่องกับรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ 

4. หนังสือเรียนเลมนี้เนนการจัดการเรียนรูในลักษณะกระบวนการสวนใหญ จะยกตัวอยาง

อาชีพเกษตรกรรม แตอาชีพอ่ืน ๆ ก็สามารถนํากระบวนการไปใชได 

5. หนังสือเรียนเลมนี้มี  6 บท คือ 

บทที่  1     ทักษะในการเขาสูอาชีพ 

บทที่  2      การทําแผนธุรกจิเพื่อการเขาสูอาชีพ 

  บทที่  3       การจัดการการผลิตหรือการบริการ 

  บทที่  4      การจัดการการตลาด 

  บทที่  5      การขับเคลื่อนสรางธุรกิจเพื่อเขาสูอาชีพ 

  บทที่  6      โครงการเขาสูอาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ 
 

สาระสําคญั 

 

  ทักษะการประกอบอาชีพ ชวยใหผูประกอบการสามารถดําเนินการในอาชีพที่ตนเลือก

ใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งการจัดการประกอบอาชีพจะประสบความสําเร็จได จะตองมีความรูความเขาใจ 

ในเรื่อง ทักษะในการเขาสูอาชีพ การทําแผนธุรกิจเพื่อการเขาสูอาชีพ การจัดการการผลิตหรือการบริการ 

การจัดการการตลาด การขับเคล่ือนสรางธุรกิจเพื่อเขาสูอาชีพ ตลอดจนการจัดทําแผน และโครงการเขาสู

อาชีพที่เหมาะสมถูกตอง 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใชนวัตกรรม 

เทคโนโลยี ในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได 

2. ยอมรับและเห็นคุณคาในการฝกทกัษะการเขาสูอาชีพ 

3. ปฏิบัติการวิเคราะหทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 

4. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพได 

5. ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจดานการจดัการการผลิตหรือการบริการ และดานการ

จัดการการตลาด และการขับเคลื่อนธุรกจิ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได 

6. ยอมรับและเห็นคุณคาในการจดัการเขาสูธุรกิจอยางมีคุณธรรม 

7. ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงการเขาสูอาชีพได 
 

ขอบขายเนื้อหา 

  บทที่  1     ทักษะในการเขาสูอาชีพ 

บทที่  2      การทําแผนธุรกจิเพื่อการเขาสูอาชีพ 

  บทที่  3       การจัดการการผลิตหรือการบริการ 

  บทที่  4      การจัดการการตลาด 

  บทที่  5      การขับเคลื่อนสรางธุรกิจเพื่อเขาสูอาชีพ 

  บทที่  6      โครงการเขาสูอาชีพ 
 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. ใบความรู 

2. ใบงาน 

3. แหลงเรียนรูดานประกอบธุรกิจ และการตลาด
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บทที่  1 

ทักษะในการเขาสูอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 

 กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการทุนและระบบการจัดการ 

เพื่อการประกอบอาชีพโดยประยุกตใชภูมิปญญา สํารวจแหลงเรียนรูและสถานที่ฝกทักษะ เพื่อการ

ประกอบอาชีพ การวางแผนในการฝกทักษะอาชีพ 

 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความจําเปนในการฝกทกัษะอาชีพ กระบวนการผลติ กระบวนการตลาดทีใ่ช

นวัตกรรม เทคโนโลย ี

2. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพและระบบการจดัการ เพื่อการเขาสู

อาชีพ 

3. สํารวจแหลงเรียนรูและสถานที่ฝกทักษะเพื่อการเขาสูอาชีพ 

4. วางแผนในการฝกทักษะอาชีพ 

5. ฝกทักษะอาชีพตามแผนทีก่ําหนดไวได โดยมกีารบันทกึขัน้ตอนการฝกทกุขั้นตอน 
 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องที่ 1  ความจําเปนในการฝกทกัษะอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช

นวัตกรรม เทคโนโลย ี

 เรื่องที่ 2  ความหมาย ความสําคัญของการจดัการอาชีพ 

 เรื่องที่ 3  แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ 

 เรื่องที่ 4  การวางแผนในการฝกทกัษะอาชีพ 

 เรื่องที่ 5  การฝกทกัษะอาชีพ 
 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 ใบความรู 

1. ใบงาน 

2. แหลงเรียนรู 
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เรื่องที่  1 

ความจําเปนในการฝกทักษะอาชีพ  กระบวนการผลิต  กระบวนการตลาด 

ที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลย ี

 

 ในการผลิตสินคาทุกประเภท ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาด จําเปนตองดําเนินกิจกรรมควบคูกันไป จะผลิตอะไรตองมีการนําเสนอผลงานหรือ

ชิ้นงานจากนั้นจึงมีการสั่งจองสินคาเพื่อผูผลิตจะไดทราบความตองการทั้งดานขนาด คุณภาพ ปริมาณ

และราคาของสินคาที่เปนธรรม เพื่อผูผลิตที่จะไดคํานวณตนทุน เพื่อการตกลงในการผลิตสินคานั้น ถาเปน

เกษตรกรจะปลูกพืชชนิดหนึ่งเกษตรกรจะตองไปศึกษาหาความรูของพืชชนิดนั้นอยางถูกตอง เรื่องพันธุ

ที่ตองการของตลาด ดินฟาอากาศเปนอยางไร ชวงฤดูกาลใด ปริมาณผลผลิตตอไร การเตรียมดิน การปลูก

การดูแลรักษา ความตองการใชปุยหมัก เกษตรกรจะตองคิดคนสูตรปุยหมักที่พืชชนิด นั้น มีความตองการ

ธาตุอาหารที่ถูกตอง จึงเปนสูตรปุยหมักใหม ทําใหเกิดเปนนวัตกรรมปุยหมักขึ้น ชวงแรกอาจจะใช

แรงงานคนในการทําปุยหมัก เพราะความตองการในปริมาณไมมาก ตอมามีความตองการปริมาณมากขึ้น

จําเปนตองซ้ือเครื่องผสมปุยหมัก เครื่องอัดเม็ดปุยหมัก การพรวนดิน จําเปนตองใชเครื่องพรวนดิน เพื่อ

ลดคาแรงงาน ทําใหมีการใชเทคโนโลยีขึ้น  

 ดังนั้น กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ไมสามารถแยกจากกันได จะทําใหผูผลิตสามารถผลิต

สินคาไดตามความตองการของตลาด ไมใชปลูกพืชตามใจชอบหรือตามคนอื่น แลวคอยไปหาตลาดจึงเกิด

ปญหาสินคาราคาถูก จําหนายไมได เพราะมีปริมาณมากและคุณภาพไมตรงกับความตองการของตลาด 

ทําใหเกิดการประทวงเปนประจํา 

ที่จังหวัดสระแกว ไดรวมกลุมเกษตรกรปลูกหนอไมฝรั่ง

อินทรีย เพื่อการสงออก เกิดจากปญหาการปลูกมันสําปะหลัง

และขาวโพดเลี้ยงสัตว ไมไดราคา ทําใหเกษตรกร ดังกลาว 

ชวยกันคิดหาทางแกไข จึงไดขอสรุปตองปลูกพืชที่ตลาด

ตองการ จึงพากันไปศึกษาดูงานการปลูกหนอไมฝรั่งที่จังหวัด

นครปฐม พอไดแนวความคิดแลว ก็ปรับเปลี่ยนจากการใช

ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง มาเปนเกษตรแบบ

อินทรีย มีการอบรมความรูเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการปลูก

หนอไมฝรั่งและเกษตรอินทรียกับวิทยากร ผูรู ในสาขาตาง  ๆ

พรอมกับหาบริษัทที่มีความตองการที่จะรับซื้อสินคามีการ

ตกลงราคาซ้ือ ขาย การคัดเกรด กําหนดปริมาณกอนทําการ

ปลูก มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา ครั้งละ 3 ป ทําให

เกษตรกรมีความมั่นใจวาผลิตออกมาแลวขายไดแนนอน มี
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การจายคาผลผลิตอาทิตยละครั้งโอนเงินผานบัญชีของ

ธนาคารโดยตรง เมื่อทําไดระยะหนึ่ง เกิดปญหาเรื่องการทํา

ปุยหมัก เพราะเกษตรกรไมมีเวลาที่จะไปหาวัสดุ และการ

ทําปุยหมัก จึงมีการตกลงรวมหุนเพื่อจัดตั้งกลุมผลิตปุยหมัก

ขึ้นโดยสูตรปุยเกิดจากเกษตรที่ไดผลผลิตมาก นําองค

ความรูของแตละคนมารวมกัน จึงไดสูตรปุยที่มีความ

เหมาะสมกับหนอไมฝรั่ง มีการสงปุยหมักไปวิเคราะหหา

ธาตุอาหาร ความเปนกรดดาง และอื่น ๆ ที่สํานักงานวิจัย

และพัฒนาพืชสวนจันทบุรี 

มีการลดตนทุนในการใชปุยหมักลงแตเดิมจะใช

จํานวน 300 กิโลกรัมตอไร 20 วันครั้ง โดยการนําปุยหมัก

จํานวน 20 กิโลกรัม ไปแชในน้ํา 200 ลิตร เปนเวลา 7-15 วัน 

จํานวน 100 กิโลกรัม ใชเครื่องพนยาแรงดันสูงและหัวฉีด

อัดที่ปุยน้ําในดิน ทําใหตนหนอไมฝรั่ง สามารถนําไปใช

ไดเลย เดิมใชการหวานลงบนดิน เวลาใหน้ําอาจมีการ

ไหลชะลางไปได 
 

คุณธรรมและคุณสมบัติที่ดีของผูมีอาชีพในกระบวนการผลิต 

1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค    

2. รักษาคุณภาพของสินคาใหคงที่ และปรับปรุงใหดีขึ้น 

3. ไมปลอมปนสินคา หรือปลอมสินคา 

4. ไมกักตุนสินคา 

5. ไมเอาเปรียบแรงงาน 

6. มีความรู ความชํานาญในอาชีพของตนเองเปนอยางด ี

7. มีความรักในอาชีพของตนเอง เม่ือเกิดปญหาตองไมทอถอย 

8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อสามารถตัดสินใจไดทันตอเหตุการณบางอยาง 

9. มีความคิดริเริ่ม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

คุณธรรมและคุณสมบัติที่ดีของผูมีอาชีพในกระบวนการตลาด 

1. ไมหวังกําไรเกินควร   2. ซ่ือสัตย และจริงใจตอผูซ้ือ 

3. ไมปลอมปนเพื่อทํากําไร  4. ไมโกงราคา 

5. จําหนายสินคาที่ควบคุมคุณภาพ 6. จําหนายสินคาที่ไดมาตรฐาน 

7. ไมกักตุนสินคา 
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ใบงานที่ 1  
 ใหผูเรียนเขียนบรรยายงานหรืออาชีพที่มีอยูในทองถ่ินมา 1 อาชีพ ที่มีการใชกระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาดที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพอสังเขป 
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เรื่องที่  2 

ความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพ 
 

  อาชีพ  หมายถึง  หนาที่การงานที่พึงประสงคตอสังคม และสรางผลตอบแทนที่ 

เปนรายไดตรงตามความตองการเพื่อการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันมีการแขงขันกันมาก 

อาชีพตาง ๆ จําเปนตองมีความรูความสามารถ ความชํานาญ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ผูที่ประสบ

ผลสําเร็จในอาชีพของตนเอง จะตองมีการคนควา หาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู

ความสามารถ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การที่จะจัดการอาชีพใหไดผลสําเร็จนั้น

จําเปนตองมีปจจัยหลายดาน เชน 

1. การหาขอมูลจากเอกสารในแหลงตาง ๆ  

2. สื่อจากวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

3. ศึกษาจากแหลงเรียนรูในอาชีพนั้น ๆ 

4. พบผูรู ภูมิปญญาในชุมชน 

5. มีการทดลอง วิเคราะห เพื่อจัดการอาชีพนั้น 

ดังนั้น การจัดการอาชีพที่สําคัญ คือ ตองรูวาตนเองมีความรู ความสามารถ ความถนัด 

ความชํานาญ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับอาชีพนั้น 

 

  การจัดการ  หมายถึง  กระบวนการในการบริหารงาน โดยอาศัยบุคคลอ่ืนทํางาน เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการอาชีพ หมายถึง  กระบวนการในการจัดกิจกรรมงานอาชีพ นับตั้งแต               

การวางแผน การจัดองคการ การตัดสินใจ การสั่งการ การควบคุม การติดตามผล เพื่อใหไดผลผลิต            

หรือบริการที่เปนที่ตองการของลูกคา และไดรับการยอมรับจากสังคม 
 

คุณลักษณะที่สําคัญในการจัดการอาชีพ 

1. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชางคิด รูจักดัดแปลงสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งเกิดขึ้นใหม         

มีความแปลกใหมนาสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นไดหากเปนคนชางสังเกต และสามารรวบรวมความรูหลาย ๆ ดาน

เขาดวยกัน  

2. มีความเพียรพยายาม เปนลักษณะที่สําคัญมากที่จะทําใหการประกอบอาชีพ 

ประสบความสําเร็จ 

  3.  มีความอดทน ผูที่อดทนเปนผูที่ไมยอมแพอะไรงาย ๆ นั่นคือ เปนผูที่จะทําอะไร 

ตองมี เป าหมายความสําเร็จไวลวงหน า ปรารถนาอย างแรงกลาที่ จะไปถึง เปาหมายที่ตั้ งไว                    

และปฏิบัติจริงเมื่อพบกับความลมเหลวก็ไมยอทอ ฟนฝาอุปสรรค และนําผลของการลมเหลวมาเปน

บทเรียน และแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 
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  4.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการประกอบอาชีพ ตองเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

กลาทําในสิ่งที่ควรทํา โดยคํานึงถึงสิ่งดังตอไปนี ้ 

4.1. มีขอมูลที่ดี 

4.2. ศึกษาหาความรูอยูเสมอ 

4.3. รูจักวิเคราะห และตัดสินใจจากขอมูลดวยตนเอง 

4.4. เก็บขอมูล และเรื่องที่ตัดสินใจ เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจไดถูกตอง 

5.  มีความรอบรู และทันสมัยในการประกอบอาชีพ ตองเปนผูที่มีความรอบรู โดยการ

ติดตามขาวสาร และแสวงหาความรูอยูเสมอ 

  6.  สามารถสื่อสารไดดีมีประสิทธิภาพ   เพราะการสื่อสารมีความสําคัญตอการเขาใจ          

ในการติดตอซ่ึงกันและกัน การสื่อสารที่มีคุณภาพจะนําไปสูการยอมรับ และปฏิบัติตามความคาดหวัง

ของผูสงสาร ในทางตรงขามหากการสื่อสารบกพรองก็จะเกิดการปฏิบัติในสิ่งที่ผูสงสารไมตองการได 

  7.  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูประกอบอาชีพ 

การมีมนุษยสัมพันธทําใหลูกคาสนใจที่จะคาขายดวย หรือทําธุรกิจรวมกัน รวมไปถึงผูรวมงานเต็มใจ    

ที่จะทํางานดวย การมีมนุษยสัมพันธจึงเปนโอกาสที่จะทําใหการประกอบอาชีพมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

8. กลาเสี่ยงอยางมี เหตุผล ผูประกอบอาชีพโดยเฉพาะผูลงทุนประกอบอาชีพ                   

ของตนเอง ตองกลาที่จะตัดสินใจลงทุน กลาตัดสินใจในการทํางาน กลาเสี่ยง แตจะเปนการเสี่ยง                 

โดยศึกษาขอมูลอยางรอบคอบแลว 

9. ความซื่อสัตย การประกอบอาชีพทุกอยางจะตองทําดวยความซื่อสัตย สุจริต                      

เพื่อจะไดเปนที่เชื่อใจแกลูกคา หรือผูที่มาติดตอธุรกิจ 

  10. ความรับผิดชอบ การประกอบอาชีพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรับผิดชอบ      

ทั้งกับลูกคา สังคม และสภาพแวดลอม ซ่ึงก็หมายถึงการมีคุณธรรมนั่นเอง 
 

ความสําคัญของการจัดการอาชีพ มีดังนี้ 

  1.  มีรายได ที่สามารถตอบสนองความตองการเพื่อการดํารงชีวิตของตนเอง และครอบครัว 

2. อยูในสังคมได เมื่อมีอาชีพที่ดี และสุจริต ทําใหสังคมยกยองและใหเกียรติ สามารถ

สรางประโยชนใหกับครอบครวั และสังคมได 

  3.  มีเวลาในการทํางานอยางเต็มที่ การมีอาชีพที่ดี และสุจริต เปนการใชเวลาที่ตนเอง    

มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

  4. เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เมื่อคนมีอาชีพที่สุจริต ทําให เกิดรายได  จึงเปน           

สวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ สงผลทําใหรายไดเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น 

  5.  มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 



 7

ประเภทของอาชีพ 

  อาชีพมีอยูหลากหลายประเภท และมีลักษณะงานที่แตกตางกัน การเลือกอาชีพขึ้นอยู

กับความชอบของแตละบุคคล โอกาส และความชํานาญในอาชีพนั้น ๆ โดยสามารถจําแนกอาชีพ

ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  ประเภทการผลิต  มีความหลากหลายในการผลิตของอาชีพนั้น ๆ  มีวิธีการดําเนินการ

ของแตละอาชีพแตกตางกัน  อาจเปนเจาของกิจการ หรือลูกจาง โดยแบงไดดังนี้ 

      1.1  ผูขายที่อาจจะเปนผูผลิตสินคา หรือเปนผูที่ไปรับวตัถุดิบจากแหลงผลิต                   

มาประกอบเปนสินคาขึ้นมา 

  1.2  ผูขายที่ เปนคนกลางขายสินคา คือคนที่มีเงินทุนที่สามารถเปนผูซื้อสินคา                

หรือผลผลิต สวนใหญจะเปนดานการเกษตรเพื่อจําหนายผลผลิตสงใหพอคาตอไป 

  2.  ประเภทการบริการ  เปนอาชีพที่มีความตองการของตลาดแรงงานสูง เนื่องจาก

สภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันที่มีการแขงขันกันตลอดเวลา ทําใหบุคคลมีโอกาส และเวลา

ใหกับครอบครัวนอยลง การประกอบอาชีพในการใหบริการจึงเขามาทดแทนการประกอบกิจกรรมตาง ๆ        

ในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้อาชีพดานบริการยังใชเงินลงทุนนอย แตไดคาตอบแทนสูง และเปนอาชีพ    

ที่สุจริต เปนที่ยอมรับของสังคม   

  3.  ประเภทราชการและรัฐวิสาหกิจ  เปนอาชีพที่มีความมั่นคง และสรางรายได

สมํ่าเสมอตลอดไป หากผูประกอบอาชีพรูจักใชจายอยางประหยัดก็สามารถดํารงชีวิตอยูได ขอสําคัญ

ตองซื่อสัตย รับผิดชอบตออาชีพ และรักอาชีพของตนเองไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอหนวยงานที่

ตนเองสังกัดอยู อาชีพเหลานี้ไดแก ครู ทหาร ตํารวจ พยาบาล แพทย และขาราชการอื่น ๆ ที่ทํางานใน

กระทรวง ทบวง และกรมตาง ๆ ที่เปนหนวยงานราชการ โดยรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนที่ไดจากการ

ชําระภาษีของประชาชน โดยถือวาเปนเงินของแผนดิน ดังนั้น ขาราชการทุกคนจึงมีหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อ

สนองนโยบายของรัฐบาล และบริการประชาชนดวยความเต็มใจ เพื่อการศึกษา พัฒนา บริหาร  

และคุมครองปองกันประเทศชาต ิ
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การจัดการอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถวิเคราะหได ดังนี้ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     เหมาะสมกับฐานะการเงิน 

     เหมาะสมกับแรงงาน 

     สอดคลองกับความรูความสามารถ 

     ชวงเวลาการประกอบอาชีพ 

    เลือกทําเลที่ตั้งเหมาะสม 

    ประกอบอาชีพที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม 

    ทางภูมิประเทศ และสังคม 

 
     มีวินัยทางการเงิน 

     เปนแรงจงูใจในการเดินทางไปสูเปาหมาย 

     มีเปาหมายในการดาํรงชีวิต 

     ประหยัด อดออม 

     ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 

     เปนอาชีพท่ีมีความมั่นคงในชีวิต และครอบครัว 

     สุขภาพท่ีดี 

     ครอบครัวอบอุน 

     มีความขยัน อดทน มุงม่ัน 

 

 หลักความพอประมาณ 

 หลักความมีเหตุผล 

   หลักการมีภูมคิุมกนัในตัวทีด่ ี

     ความซื่อสัตย สุจริต 

     มีสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

     ยึดธรรมะในการดําเนินชีวิต 

     ขยันหม่ันเพียร อดทน 

     ไมทําใหตัวเอง และผูอื่นเดอืดรอน รูจักแบงปน 

     รูดานวิชาการทีเ่กีย่วของ 

     รูวิธีวิเคราะหรายรับ รายจาย 

     รูจักการทําบัญช ี

     มีหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต 

 

คุณธรรม 

ความรู 
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ใบงานที่ 2 
 

  ใหผูเรียนสํารวจอาชีพในชุมชน แยกเปนชาย – หญิง เรียงลําดับอาชีพจากมากไปหานอย  

พรอมวิเคราะหวาทําไมบางอาชีพมีคนทํามาก และบางอาชีพมีคนทํานอย วาเปนเพราะอะไร 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่  3 

แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ 
 

ความหมายของแหลงเรียนรู 

แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณที่สนับสนุน 

สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรู และเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง                

และตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู การเรียนรู             

ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนแนวคิดที่มุงเนนการเรียนรูของผูเรียน 

ความสําคัญของแหลงเรียนรู 

1.   เปนแหลงเสริมสรางจินตนาการและความคดิริเริ่มสรางสรรค 

2.   เปนแหลงศึกษาตามอัธยาศัย 

3.   เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

4.   เปนแหลงสรางความรู ความคิด วิชาการและประสบการณ 

5.   เปนแหลงปลูกฝงคานิยมรกัการอานและแหลงศึกษาคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง  

6.   เปนแหลงสรางความคิดเกิดอาชีพใหมสูความเปนสากล 

7.   เปนแหลงเสริมประสบการณตรง 

8.   เปนแหลงสงเสริมมิตรภาพความสัมพันธระหวางคนในชุมชนหรือผูเปนภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ประเภทของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูมีทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งแหลงเรียนรูเหลานี้สามารถ แบงออกเปน                    

2   ประเภท คือแหลงเรียนรูที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยสรางขึ้น 

 

 1.  แหลงเรียนรูที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ  เชน 

บรรยากาศ สิ่งแวดลอม ปรากฏการณธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต 

ปา ภูเขา แหลงน้ํา ทะเล สัตวและพืชตาง ๆ ฯลฯ 
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2.   แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึน้  เชน ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปญญา 

ประเพณี วัฒนธรรม สถาบัน โบราณสถาน สถานที่สําคัญ สถานประกอบการ 

หองสมุดโรงเรียน หองสมุดเคลื่อนที่  หองเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ  

หองโสตทัศนศึกษา หองมัลติมีเดีย  เว็บไซต หองอินเทอรเน็ต หองเรียนสีเขียว 

พิพิธภัณฑ สวนพฤกษศาสตร  สวนสุขภาพ สวนหิน  สวนสมุนไพร  

สวนวรรณคดี สวนหยอม สวนผีเสื้อ บอเล้ียงปลา เรือนเพาะชํา ฯลฯ 
 

ภูมิปญญาทองถิน่หรือภูมิปญญาพื้นบาน หมายถึง ความรูของชาวบานในทองถิ่นซึ่งไดมาจากประสบการณ

และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้งความรูที่สั่งสมมาแตบรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสู

คนอีกรุนหนึ่ง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต เปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเปนความรูใหมตาม

สภาพการณทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาเปนความรูที่ประกอบไปดวยคุณธรรม ซึ่ง

สอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบาน ในวิถีดั้งเดิม ชีวิตของชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวน ๆ หากแต

ทุกอยางมีความสัมพันธกัน การทํามาหากิน การอยูรวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและ

ประเพณี ความรูเปนคุณธรรม เมื่อผูคนใชความรู เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวาง คนกับคน คนกับ

ธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังเชน 

 ภาคเหนือ มีภูมิปญญาเกี่ยวกับการแกะสลักไม ที่มีความลึก สลับซับซอน สามารถมองไดหลายมิติ 

และไดถายทอดภูมิปญญานั้นออกไปอยางกวางขวางโดยวิธีการตาง ๆ 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มีภูมิปญญาในการทอผาไหมลวดลายตาง ๆ  ตามถิ่นฐานของภูมิปญญานั้น 

จนเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก  แตละจังหวัดมีการจัดงานผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

 ภาคกลาง มีการอนุรักษวัฒนธรรมการละเลนมากมาย เชน ลิเก รําตัด เปนตน ปจจุบันไดมี

หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการสนับสนุนสงเสริมภูมิปญญาแขนงนี้ใหเด็กและเยาวชน

เรียนรูการแสดงเหลานี้เพื่อใหสืบทอดตอไป 

 ภาคใต มีการสืบทอดการทําหนังตะลุง การแสดงมโนราห มีการทําตัวหนังตะลุงออกมามากมาย 

ทําเปนของที่ระลึกหรือของชํารวย ใครเห็นก็รูวาเปนสินคาที่มาจากฝมือภูมิปญญาของคนภาคใต 
 

สถานที่ฝกอาชีพ 

ตัวอยาง สถานที่ฝกอาชีพของรัฐบาล   

 1. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก “วิทยาลัย ในวัง” รับฝกวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา

หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง ไดแก วิชาชีพลายไทยเบื้องตน โถประดับพลอย พื้นฐานการจัดดอกไม การทํา

บายศรี (ผา) อาหารวาง แกะสลักของออน และการตกแตงผลิตภัณฑขนมอบ ปนตุกตาดินไทย เครื่องหอม 

ดอกไมประดิษฐ เครื่องแขวน และศิลปะภาพนูนต่ํา (ผาไทย) สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2431 3623 ตอ 14 

โทรสาร 0 2431 3624 หรือ www.nfe.go.th/0415/ 
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 2.  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แหง ติดตอไดที ่ 

         2.1  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล โทรศัพท 0 2331 7573-4  

         2.2  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพิน ีโทรศัพท 0 2251 5849, 0 2251 5268  

         2.3  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส โทรศัพท 0 2292 0194 

            และ 0 2289 3478  

         2.4  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด โทรศัพท 0 2423 2026  

         2.5  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร จัตุจกัร 2 (มีนบุรี) โทรศัพท 0 2540 4375-6  

         2.6  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกนอย โทรศัพท 0 2412 4611-2  

         2.7  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 1 โทรศัพท 0 2272 4741, 0 2272 4742  

         2.8  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทรศัพท 0 2369 2823-4 

 3.  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดทกุแหง  

 4.  สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทรศัพท 0 2942 8831 
 

ตัวอยาง สถานที่ฝกอาชีพของเอกชน ซึ่งมีคาใชจายในการฝกอาชีพแตละอาชีพแตกตางกันออกไป เชน 

 1. วิชาชีพของศูนยอาชีพและธุรกิจมติชน  สอบถามรายละเอียดที่ โทร.0 2589 2222, 0 2589 0492,         

0 2954 4999 ตอ 2100, 2101, 2102, 2103 

 2. คมชัดลึกฝกอาชีพ หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก “โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น”  เปดอบรม

หลักสูตรเด็ดเคล็ดลับของสารพันอาหาร งานฝมือ และอีกหลายงานวิชาชีพ ติดตอ ศูนยลูกคาเนชั่น กรุป  

1854  ถ.บางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทร. 0 2338 3356-57  แฟกซ 0 2338 3942 

 3. สถานประกอบการ เชน สถาบันเสริมความงาม สถาบันสอนอาหาร  เปนตน  
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ใบงานที่ 3 
1.ใหผูเรียนสํารวจภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนของตนเองแลวบันทึกตามแบบฟอรมที่กําหนดให                      

อยางนอย  5 อยาง 

 

ที่ ชื่อภูมิปญญาทองถิ่น ที่อยู ภูมิปญญาเรือ่ง ประโยชน 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
 

 

   

5 
 

 

   

 

2. ใหผูเรียนสํารวจสถานที่ฝกอาชีพในชุมชนของตนเองหรือชุมชนใกลเคียงแลวบันทกึตามแบบฟอรมที่

กําหนดให อยางนอย 5 แหง 

 

ที่ ชื่อสถานที่ฝกอาชีพ อาชีพที่ฝก ประโยชน 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 
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เรื่องที่  4 

การวางแผนในการฝกทักษะอาชีพ 
 

จากการสํารวจแหลงเรียนรู และสถานที่ฝกทักษะอาชีพแลว การวางแผนในการฝกทักษะอาชีพ 

จัดเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนควรจะพิจารณา โดยการกําหนดสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ 
 

1. ความรูและทักษะที่ตองฝกอาชีพ 

 ผูเรียนจะตองคํานึงถึงตัวเองกอนวามีความชอบ นิสัย ความถนัด สภาพทางสังคม เปนตน              

ที่จะทําใหตัวเองประสบผลสําเร็จในอาชีพนั้น ๆ แยกการวางแผนการฝกอาชีพดังนี้ 

1. ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ การศึกษาหาความรูในอาชีพตาง ๆ จะทําใหไดรูวาตนเอง              

มีความสนใจในอาชีพอะไร มีใจรักงานดานใด มีความถนัดดานใด ผูเรียนจะไดฝกปฏิบัติงานนั้น ๆ  ซึ่งจะ

ทําใหเกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะการปฏิบัติในอาชีพนั้นได 

2. สรางลักษณะนิสัยในการทํางาน คือมีความกระตือรือรน ขยันขันแข็ง มีความอดทน                      

ในการทํางาน และทํางานรวมกับผูอื่นได เมื่อผูเรียนทราบวาคนที่ประกอบอาชีพตองมีนิสัยเหลานี้ 

ผูเรียนจะไดฝกตนเองในขณะที่ยังเรียนอยู จะทําใหนิสัยเหลานี้ติดตัวผูเรียนตลอดไป 

3. การฝกปฏิบัติงานตาง ๆ หรือทดลองทํางาน ชวยใหผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ผูเรียนปฏิบัติ                  

และฝกฝนไปประกอบอาชีพในอนาคตได และผูเรียนควรที่จะฝกงานหลาย ๆ งาน เพื่อจะไดรูวาเราชอบ 

และสนใจงานดานไหน และเปนการเตรียมตัวที่จะประกอบอาชีพดวย 

4. การฝกวางแผนการทํางาน เปนส่ิงจําเปนสําหรับการทํางานทุกอยาง มีการกลาวกันโดยทั่วไป

วา “การวางแผนการทํางานที่ดีเหมือนกับทํางานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง” แสดงใหเห็นวาความสําคัญของ

การวางแผนงานมีคาตอการทํางานถึงรอยละหาสิบของงานทั้งหมดจึงเปนสิ่งจําเปนมาก การฝกในเรื่อง

การวางแผนทําไดกับงานทุกอยาง การเรียนควรมีแผนในการเรียนแตละวัน แตละสัปดาห แตละเดือน   

แตละป การทํากิจกรรมตาง ๆ ก็ตองมีการวางแผน ถาฝกทําอยูเปนประจํา เมื่อเราประกอบอาชีพ                            

ก็จะนําไปใชไดดี เพราะเราทําจนเกิดเปนนิสัยแลว 

 

2. วิธีการฝก 

 ผูเรียนเม่ือรูจักตัวเองแลว จะเขารับการฝกในอาชีพตาง ๆ ตามความตองการของตัวเอง สวนมาก

ในการฝกอาชีพจะเนนการปฏิบัติ ดังนั้นจะตองกลับมาฝกปฏิบัติที่บานเพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญ 

เพิ่มความมั่นใจ อาจจะมีการเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดไปหรือตลาดมีความตองการ จะไดเปนองคความรู

ของตัวเองได 
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3. แหลงฝก 

 ไดกลาวในเรื่องที่ 2 แลว ใหผูเรียนสํารวจแหลงฝกอาชีพที่ใกลบานเพื่อการเดินทางไปกลับไดจะได

ลดคาใชจายในเรื่องการเดินทางที่พักและอาหาร หรือถาไกลควรมีการสอบถามเรื่องที่พัก คาใชจายตาง ๆ 

เพื่อจะไดไมตองเสียคาใชจายสูง หรือหาแหลงฝกอาชีของสวนราชการที่มีการฝกใหฟรี และเมื่อฝกจบ

หลักสูตรแลวยังมีงานรองรับดวย 

 

4. วัน เวลา ในการฝก 

 ผูเรียนควรสํารวจหาขอมูลแหลงฝกอาชีพ เพื่อจะไดตัวเลือกที่ดีที่สุด เชน วิชาอาชีพเดียวกัน                  

ก็หาระยะการฝกวาแตกตางกันอยางไร บางแหงอาจใชเวลานานแตมีการนําผูเรียนไปฝกในสถานประกอบการ

โดยตรง  ผูเรียนสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือประโยชนของผูเรียนเอง 

 เมื่อผูเรียนกําหนดสิ่งตาง  ๆ ดังกลาวแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวางแผนการฝกทักษะอาชีพ                    

เพื่อใชเปนแผนการฝกตอไป 
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ใบงานที่ 4  
 ใหผูเรียนวางแผนการฝกทักษะอาชีพท่ีตนสนใจ ตั้งแตการตัดสินใจเลือกอาชีพ แหลงฝกอาชีพ 

วิธีการฝกอาชีพ และระยะเวลาในการฝกอาชีพ 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่  5 

การฝกทักษะอาชีพ 
 

การจดบันทึก 

ความสําเร็จในการฝกอาชีพสวนหนึ่งคือ  การมีขอมูลที่ดีไวชวยในการตัดสินใจ  เพราะขอมูล           

ที่บันทึกไวจะบอกใหทราบวากิจการดําเนินไปไดอยางเหมาะสมเพียงใด  หากเกิดปญหาก็ยอมหาทาง

แกไขไดทันทวงที  และเราสามารถใชขอมูลเพื่อการวางแผนในอนาคตไดอีกดวย 

 การจดบันทึกขอมูลทําไดหลายรูปแบบตามลักษณะความแตกตางของการฝกอาชีพ ซึ่งแตละคน

อาจคิดรูปแบบการบันทึกขอมูลอื่น ๆ ตางกันออกไป ขอสําคัญตองเปนแบบที่ลงรายการไดงาย                    

ไมซับซอนตรวจสอบงาย  
 

ประโยชนของการจดบันทึกกิจกรรมการฝกอาชีพ 

1. เพื่อปองกันการลืม 

2. เปนขอมูลในการตัดสินใจ 

3. เก็บไวเปนหลักฐาน 

4. ไดทราบขอบกพรองและหาทางแกไขไดทันทวงที 

5. เปนขอมูลในการเปรียบเทียบการดําเนินงานแตละครั้ง 

6. เปนการควบคุมติดตามการดําเนินงาน 

7. เปนขอมูลในการวางแผนงานในครั้งตอไป 
 

ลักษณะและหลักการบันทึกกิจกรรมและรายการตาง ๆ 

 ในการฝกอาชีพแตละอาชีพอาจมีลักษณะกิจกรรมที่แตกตางกันไป  การบันทึกกิจกรรมจึงตอง

แตกตางกันไปดวย  เชน  การบันทึกการทํางาน  การบันทึกกิจการฟารม  การบันทึกรานคาสหกรณ              

เปนตน  ดังนั้นการบันทึกจึงตองบันทึกตามความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมดวย 
 

หลักการบันทึกกิจกรรมและรายการตาง ๆ 

1. บันทึกอยางสม่ําเสมอและทันตอเหตุการณ 

2. จดบันทึกอยางมีระบบ 

3. ขอความถูกตอง  ชัดเจน  เขาใจงาย และเปนประโยชนตอการฝกอาชีพ 
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การบันทึกขอมูลการฝกอาชีพ 

 การบันทึกขอมูลการฝกอาชีพ  เปนกิจกรรมที่สําคัญที่ผูประกอบอาชีพทุกคนควรปฏิบัติ               

เปนประจําเพราะการบันทึกทําใหทราบวาไดทําอะไรบาง มีอะไรบาง  มีการติดตอนัดหมายกับใครเมื่อไร 

การบันทึกทําใหผูฝกอาชีพมีขอมูลที่สะดวกแกการติดตามผลงาน  หรืออาจจะใชวางแผนตอไปใน

อนาคตได 
 

ขอแนะนําในการบันทึกรายการ 

1. การเขียนตัวหนังสือจะตองอานงาย  สะอาดเรียบรอย 

2. การบันทึกรายการตองเรียงตามลําดับกอน – หลัง ของเหตุการณที่เกิดขึ้น 

3. การบันทึกที่เปนตัวเลขที่มีตั้งแต  3  หลักขึ้นไปใหใชเครื่องหมายจุลภาค ( , )  โดยนับจาก

จุดทศนิยมไปทางซายมือทุก  3  หลัก 
 

การบันทึกขอมูล แบงออกเปน  2  ลักษณะ 

1.  การบันทึกขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเงิน 

 การบันทึกขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเงินเปนขอมูลที่พบในชีวิตประจําวัน  วิธีบันทึกสวนมาก                

จะบันทึกเพื่อปองกันการลืมหรือเตือนความจํา  สิ่งที่ใชในการจดบันทึกอาจทําขึ้นเองตามความตองการ

หรือความจําเปน  เชน  การจดบันทึกนัดหมายตาง ๆ 

ตัวอยางการบนัทึกการประกอบอาชพี 
 

วัน เดอืน ป รายการ หมายเหต ุ

3  มิถุนายน  … 

13  มิถุนายน  … 

 

    30  มิถุนายน  … 

ซื้ออาหารปลาดุกใหญ 

เกษตรกรบานลําน้ําเกลี้ยงเยี่ยมชมการเลี้ยง

ปลาดุก 

จับปลาดุกขายรานพลอยโภชนา 

2 กระสอบ 

 

 

จํานวน   200   ตัว 
 

2.  การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับเงิน 

 การจดบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับการเงินสวนมากจะใชวิธีทําทะเบียนหรือบันทึกบัญชี  การบันทึก

บัญชีของผูฝกอาชีพ มักใชหลักเกณฑในการลงบัญชี รายรับ - รายจาย  เฉพาะการรับจายเงินสดจริง

เทานั้น 
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รูปแบบที่  1  ใชหนาเดียวมี  รายรับ - รายจาย  อยูดวยกัน  ลงรายการเรื่อย ๆ ในแตละวัน 

   

วัน เดอืน ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

หมายเหต ุ
บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

1  ก.พ.  … 1.  รับเงินขายไก 8,000 -      

 2. จายคาไฟฟา   524 -    

 3. จายคาอาหาร   365 -    

      7,111 -   

2  ก.พ.  … 1.  ขายไขไก 1,200 -      

 2. จายคารถ   80 -    

 3. จายคาอาหารไก   560 -    

      560 -  

 

รูปแบบที่  2  แยกบัญชีรายรับ - รายจายไวดานคนละขางของหนาบัญช ี

 

รายรับ รายจาย 

ว.ด.ป. รายการ 
จํานวนเงนิ 

หมายเหต ุ ว.ด.ป. 
รายการ 

 

จํานวนเงนิ 
หมายเหต ุ

บาท สต. บาท สต. 

1 ก.พ. .. 1.  รับเงินขายไก 8,000 -   1. จายคาไฟฟา 524 -  

     รวมรายรับ 8,000 -   2. จายคาอาหาร 365 -  

     รวมรายจาย 889 -       รวมรายจาย 889 -  

      ยอดคงเหลือ 7,111 -       

2 ก.พ. 1.  ขายไขไก 1,200 -   1. จายคารถ 80 -  

      รวมรายรับ 1,200 -   2. จายคาอาหารไก    560 -  

      รวมรายจาย 640        

      ยอดคงเหลือ  560    รวมรายจาย 

 

640 

 

-  
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รูปแบบที่  3  แยกบัญชีรายรับ  1  เลม  บัญชีรายจาย  1   เลม    
 

บัญชีรายรับ  เดือน กุมภาพนัธ พ.ศ. .... 
 

เลขที ่ รายการ วัน เดอืน ป 
จํานวนเงนิ 

หมายเหต ุ
บาท สต. 

1 

2 

ขายไก 

ขายไขไก 

1  ก.พ.  51 

2  ก.พ.  51 

8,000 

1,200 

- 

- 

 

 

บัญชีรายจาย  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. .... 

 

เลขที ่ รายการ วัน เดอืน ป 
จํานวนเงนิ 

หมายเหต ุ
บาท สต. 

1 

2 

3 

4 

คาไฟฟา 

คาอาหาร 

คารถ 

คาอาหารไก 

1  ก.พ.  51 

1  ก.พ.  51 

2  ก.พ.  51 

2  ก.พ.  51 

524 

365 

80 

560 

- 

- 

- 

- 

 

 

ปญหาและการแกปญหา 

 ในการฝกอาชีพจะตองมีปญหาเกิดขึ้นทุกระยะ จะมากนอยแตกตางกัน ดังนั้น ผูเรียนจะตอง

ปรึกษากับครู อาจารย ผูรู ภูมิปญญา เพื่อชวยแกปญหา ในบางครั้งพอแม ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง คนใกลชิด

ก็สามารถชวยแกปญหาตาง ๆ ได เมื่อเกิดปญหาอยาเก็บไว หรือแกไปในทางที่ผิด จะทําใหการฝกอาชีพ

ของผูเรียน ไมประสบผลสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ผูเรียนบางคนมีความสามารถในการจํา และมีการบันทึก แบบไมมีรูปแบบ ที่ตัวเองมีความเขาใจ 

บางครั้งก็จดบันทึก แบบสมุดบันทึกรายวัน ทําใหไมสามารถแยกเปนสวนได  ควรแยกเปนบัญชี  

รายรับ - รายจาย บัญชีทรัพยสิน - หนี้สิน และอื่น ๆ เพื่อสะดวกในการคนหา หรือคนอื่นสามารถอาน

เขาใจนําไปปฏิบัติได 
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ใบงานที่ 5 

 
1.   ใหผูเรียนบันทกึการประกอบอาชีพลงในแบบที่กําหนดให 

 

บันทกึการประกอบอาชีพ.............................................................. 

 

วัน เดอืน ป รายการ หมายเหต ุ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................... 
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2.  ใหผูเรียนบันทกึการประกอบอาชีพใน  1  เดือน  ลงในตารางที่กําหนดให 

 

รายรับ รายจาย 

ว.ด.ป. รายการ 
จํานวนเงิน 

หมายเหตุ ว.ด.ป. รายการ 
จํานวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 



 23

บทที่  2 

การทําแผนธุรกิจเพื่อการเขาสูอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 

 

 ในการทําแผนธุรกิจเพื่อการเขาสูอาชีพ ผูดําเนินการจะตองมีความเขาใจความหมาย ความสําคัญ

ของการจัดการในการเขาสูอาชีพ วิเคราะหขอมูลชุมชน โดยระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน เพื่อ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ รายได คานิยมของชุมชน เปาหมาย และกลยุทธตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหชุมชนโดยการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน และกําหนดวิสัยทัศน พันธกจิ 

รายได คานิยมของชุมชน เปาหมาย และกลยุทธ ตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วางแผนปฏิบัติการ 

   

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1     การวิเคราะหชุมชน / จุดแข็ง / จุดออน / โอกาส / อุปสรรค 

 เรื่องที่  2     การกําหนดวิสัยทัศน พนัธกิจ เปาหมาย และกลยุทธในการกําหนดแผน              

                                 ธุรกิจของชุมชน  

เรื่องที่  3     การวางแผนปฏิบัตกิาร 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. ใบความรู 

2. ใบงาน 
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เรื่องที่  1 

การวิเคราะหชุมชน 
 

   การดําเนินงานอาชีพใหประสบความสําเร็จ ถึงแมวาผูที่จะดําเนินการประกอบอาชีพ ไดม ี         

การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ดวยการวิเคราะหความเปนไปได รวมทั้งไดมีการศึกษาขอมูล

องคประกอบที่เกี่ยวของมาแลวก็ตาม 

   ในการเขาสูอาชีพ ไมวาจะเปนอาชีพอะไร  จําเปนที่จะตองศึกษาวา  งานอาชีพดังกลาวมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย 

  ดังนั้น  เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ันและสามารถกําหนดเปาหมายในการดํา เนินงานอาชีพ 

ไดอยางเหมาะสม  จึงควรไดมีการวิเคราะหชุมชนเกี่ยวกับสภาพบริบทของพ้ืนที่กับงานอาชีพท่ีตัดสินใจ        

  การดําเนินการวิเคราะหชุมชน  โดยทั่วไปนิยมใชเทคนิค  SWOT  ในการประเมิน  เพราะ

เปนเทคนิคสําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบวา  มีผลดีหรือผลเสียอยางไรตอสิ่งที ่                    

จะกระทํา มีรายละเอียด ดังนี้ 

   S (Strengths) จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถ หรือสถานการณภายในชุมชนที่เปน เชิงบวก ซึ่ง

สามารถนํามาใชประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดประโยชนตอการ

ทํางาน สงผลใหงานที่ทําเกิดความเขมแข็ง 

   W (Weaknesses) จุดออน หมายถึง สถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงลบ ซึ่งไมสามารถ

นํามาใชเปนประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือไมกอใหเกิดประโยชนตองาน 

อาจสงผลใหงานที่ทําเกิดความลมเหลวได  

   O (Opportunities) โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่เอื้อประโยชน ในการ

ทํางานใหบรรลุวตัถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

                T (Threats) อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่ขัดขวางหรือไม

สนับสนุนตอการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอการ

ดําเนินงาน 

 ในการดําเนนิการวิ เคราะหชุมชนตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  

ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย  กับ

งานอาชีพที่ตัดสินใจเลือก  ดวยเทคนคิ SWOT  เพื่อการเขาสูอาชีพ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี ้

   1. กําหนดประเดน็สภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความสัมพันธตองานอาชีพที่ตัดสินใจเลือก เพื่อ

การนํามาวิเคราะห เชน 

        1.1 กลุมอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิประเทศ  และทรัพยากรมนษุย 
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    1.2 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม ประเด็นสภาพบริบทท่ีควรนํามาวิเคราะห ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ   ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

    1.3 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม  ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้ง 

   1.4 กลุมอาชีพความคดิสรางสรรค  ประเด็นสภาพบริบทท่ีควรนํามาวิเคราะห  ไดแก  

ทรัพยากรธรรมชาติ   ทรัพยากรมนษุย 

    1.5 กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  ประเด็นสภาพบริบทท่ีควรนํามา

วิเคราะห ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ    ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณ ี

วิถีชีวิต และทรัพยากรมนษุย 

    2. กําหนดรายละเอียดยอยที่จะทําการวิเคราะหในแตละประเด็นของสภาพบริบท แตละดานกับ

งานอาชีพที่ตัดสินใจเลือก เชน 
  

ประเด็นของสภาพบริบท รายละเอียดของประเด็น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ  1.1 ความเหมาะสมและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.2 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และหรือ ชุมชนขางเคียงที ่

      เอื้อตองานอาชีพ 

1.3 ปริมาณและคาใชจายในการซื้อทรัพยากร 

1.4 ปริมาณน้ํา  แหลงน้ํา ที่ตองใชในงานอาชีพ 

1.5 รายละเอียดของประเด็นอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2. ภูมิอากาศ   2.1 ลักษณะภูมิอากาศ 

2.2 สภาพภูมิอากาศกับการสนับสนุนงานอาชีพ 

2.3 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับสภาพพื้นที ่

2.4 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

2.5 รายละเอียดของประเด็นอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3. ภูมิประเทศ    3.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

3.2 สภาพภูมิประเทศกับการเกื้อหนุนงานอาชีพ 

3.3 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับงานอาชีพ 

3.4 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

3.5 รายละเอียดของประเด็นอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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ประเด็นของสภาพบริบท รายละเอียดของประเด็น 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

วิถีชีวิต  

4.1 งานอาชีพสอดคลองกับศิลปะของชุมชน 

4.2 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชุมชน  

4.3 งานอาชีพมีความสัมพันธกับประเพณขีองชุมชน  

4.4 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

4.5 รายละเอียดของประเด็นอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

5. ทรัพยากรมนษุย 5.1 ความรูในการประกอบอาชีพของตนเอง 

5.2 ผูรูในชุมชน ที่มีความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 

5.3 แรงงานในชุมชนที่จําเปนตองใชในงานอาชีพ 

5.4 การบริหารงานบคุคล  แรงงาน 

5.5 ความสัมพันธของคนในชุมชนกับผูประกอบการ 

5.6 รายละเอียดของประเด็นอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

   3. เม่ือสามารถกําหนดรายละเอียดยอยไดในแตละประเด็นของสภาพบริบทแลวในการ

วิเคราะห ใหดําเนินการวิเคราะหในแตละดานดวยเทคนคิ SWOT  ตามตารางวิเคราะห ดังนี้  

อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ................................................. 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ  

5.ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ  

5.ทรัพยากรมนุษย 
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 4. ดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามความเปนจริง ตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละ

ประเด็นของสภาพบริบทชุมชนวา มีความสัมพันธกับงานอาชีพที่ตัดสินใจเลือกอยางไร ทั้งนี้ ในการ

วิเคราะหระบุขอมูล ผูดําเนินการ ไดแก ผูที่ตัดสินใจเลือกอาชีพ เปนผูดําเนินการเอง โดยตองวิเคราะห

ระบุขอมูลดวยความเปนจริง 

                 ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายในชุมชน เปนการวิเคราะห ระบุขอมูล

เกี่ยวกับรายละเอียดยอยในแตละประเด็น แยกขอมูลภายในชุมชนที่เปนเชิงบวกหรือเปนสวนสนับสนุน 

เกื้อหนุนใหงานอาชีพประสบความสําเร็จ ในดานจุดแข็ง และระบุขอมูลในชุมชนที่เปนเชิงลบ 

หรือเปนขอมูลที่อาจจะเปนปญหาไดกับงานอาชีพ ในดานจุดออน  

                ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายนอกชุมชน เปนการวิเคราะหระบุขอมูลเกี่ยวกับ

รายละเอียดยอยในแตละประเด็น แยกขอมูลภายนอกชุมชนที่เปนเชิงบวก หรือเปนสวนสนับสนุน  

เอ้ือประโยชนในการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนประโยชน ตอการดําเนินงาน ในดาน

โอกาส  และระบุขอมูลภายนอกชุมชนที่เปนเชิงลบ หรืออาจจะเปนสิ่งที่ขัดขวาง หรือไมสนับสนุนตอ

การทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนปญหาตอการดําเนินงานอาชีพ ในดานอุปสรรค 

 

ตัวอยางการวิเคราะหระบุขอมูล 

อาชีพ การทําน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นท่ีตําบลเกาะกูด           

มีมะพราวเปนจํานวนมาก   สวนใหญจําหนายเปน

มะพราวลกู ยังไมมีการนํามาแปรรูปผลผลิต

ประเภทอื่น 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  ตําบลเกาะกูด มีลักษณะ

ภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว                        

มีนักทองเทีย่วทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศนิยม

เดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  จึงเกือ้หนุนใน 

การดําเนินงานอาชีพ 

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูด มีภูมิประเทศเปนเกาะ

ที่มีธรรมชาติสวยงาม มีนักทองเที่ยวท้ังชาวไทย

และชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  

จึงเกื้อหนนุในการดําเนินงานอาชีพ 

 

 

1.  ทรัพยากรธรรมชาต ิไมมีขอมูลเปนจุดออน 

2. ลักษณะภูมิอากาศ อาจมีปญหาไดในชวงฤดู

มรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไป

จําหนายอาจจะหยดุเดินเรือ 

3. ภูมิประเทศ  ตําบลเกาะกดูหางจากฝงรวม  

80 กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาใน 

การขนสงและการจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต             

ไมมีขอมูลเปนจุดออน 

5.ทรัพยากรมนษุย ไมมีขอมูลเปนจุดออน 
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อาชีพ การทําน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวถิีชีวิต  น้ํามัน

มะพราว มีการผลิตและใชมาต้ังแตอดีต แตสวนใหญ

เปนการทําน้ํามันมะพราวกลั่นรอน จึงทําให                 

ขาดความนิยม การทําน้ํามันกลั่นเย็น จึงเปน                 

การพฒันาผลิตภณัฑใหมีความเหมาะสม 

5. ทรัพยากรมนุษย   ในพื้นท่ีตําบลเกาะกูด                     

มีครู กศน. ที่มีความรูในการทําน้ํามันมะพราว 

กลั่นเย็น และไมตองใชแรงงาน เพราะสามารถ

ดําเนินการไดดวยสมาชกิภายในครอบครัว  

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ  นอกจากตําบลเกาะกูดแลว 

ที่ตําบลเกาะหมาก ซึ่งเปนตําบลในอําเภอ             

เกาะกูด มีมะพราวจํานวนมาก สามารถนํามะพราว

มาผลิตได หากเกิดปญหาขาดแคลนมะพราวที่

ตําบลเกาะกูด 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ มี                

ความเหมาะสมตอการทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวทัง้

ชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยว

เปนจํานวนมาก  จึงเกื้อหนุนในการดาํเนนิงาน

อาชีพ 

3. ภูมิประเทศ   ภูมิประเทศของเกาะกูดเปนเกาะ             

ที่มีธรรมชาติสวยงาม มีนักทองเที่ยวท้ังชาวไทย               

และชาวตางประเทศเดนิทางมาเทีย่วเปนจํานวนมาก  

จึงเกื้อหนนุในการดําเนินงานอาชีพ 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวถิีชีวิต  น้ํามัน

มะพราวกลั่นเย็น เปนผลิตภัณฑทีเ่ปนที่นยิมของ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

5.ทรัพยากรมนุษย  ไมมีขอมูลเปนโอกาส 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีขอมูลเปนอุปสรรค 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  อาจมีปญหาไดในชวงฤดู

มรสุม เพราะเรอืโดยสารที่จะฝากผลผลิตไป

จําหนายอาจจะหยุดเดนิเรือ 

3. ภูมิประเทศ   ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม  

80 กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง 

และการจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวถิีชีวิต                       

ไมมีขอมูลเปนอุปสรรค 

5.ทรัพยากรมนุษย  มีผูผลิตในทองถิ่นอืน่                        

ที่ดําเนินการผลิต อาจสงผลตอการจําหนายได 
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                 5. เม่ือดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเดน็ของสภาพ

บริบทชุมชนแลว  ผูวิเคราะหขอมูลตองวิเคราะหสรุปขอมูลทั้งหมด เพื่อใหมองเห็นสภาพการณทั้งหมด 

พรอมที่จะนําไปกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดาํเนินการอาชีพตอไป โดยสรุปเปนขอเพื่อความชัดเจน 

  

ตัวอยางการวิเคราะหสรุปขอมูล 

   จากผลการวิเคราะหระบุขอมูล สามารถสรุปไดดังนี ้

   1. จากขอมูลสภาพการณภายใน สรุปไดวา อาชีพการทําน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น ในพื้นทีต่ําบล

เกาะกดู มีทรพัยากรธรรมชาติที่นํามาใช ไดแก มะพราว  ในการทําน้าํมันมะพราวกลั่นเย็น ประกอบกับตําบล

เกาะกดู เปนเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม มีลักษณะภูมิอากาศ ที่เหมาะสม ตอการทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก จึงเกื้อหนุนในการดํา เนินงานอาชีพ 

และเปนผลิตภัณฑที่มีการใชมาแตอดตี โดยในการผลิตนัน้ มีผูรูที่สามารถใหคําปรึกษา และสามารถ

ดําเนินการไดดวยสมาชิกภายในครอบครัว 

    ทั้งนี้ หากมีการดําเนินการผลิตน้ํามันมะพราวกลั่นเยน็เปนอาชีพ ตองคํานึงระยะทางของตําบล

เกาะกดูหางจากฝงรวม 80 กิโลเมตรทางทะเล  และสภาพภมูิอากาศในชวงฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่

จะฝากผลผลิตไปจําหนายอาจจะหยุด 

   2. จากขอมูลสภาพการณภายนอก สรุปไดวา อาชีพการทําน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น หากประสบ

ปญหาวัตถุดิบ คือ มะพราว สามารถท่ีจะประสานขอซ้ือจากตําบลเกาะหมากได  เพราะมีระยะทางไม

หางไกล และเปนพื้นที่ที่มีมะพราวจํานวนมากเชนเดียวกัน จากการมาทองเท่ียวที่ตําบลเกาะกูด เพื่อ

ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม ของนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถเกื้อหนุนใน

การดําเนนิงานอาชีพไดเปนอยางดี และน้ํามันมะพราวกลัน่เย็น เปนผลิตภัณฑท่ีเปนที่นิยมของ

นักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

   3. ภาพรวมการวิเคราะหสภาพการณสรุปไดวา  

    1. มีความเหมาะสมและเปนไปได ในการดําเนินงานอาชีพการทําน้ํามนัมะพราวกลั่นเย็น 

เพราะสามารถใชมะพราวซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีสามารถใชไดจํานวนมาก ในพื้นทีต่ําบลเกาะกดู  

    2. สามารถดําเนินการผลิตน้ํามนัมะพราวกลั่นเย็น และจําหนายใหแกนักทองเท่ียวทัง้

ชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่เดนิทางมาทองเที่ยวที่ตําบลเกาะกูดได 

  3. ดําเนินการอาชีพ  ใชการบริหารจัดการอาชีพในลักษณะครอบครัว 

                  4. เม่ือสามารถวิเคราะหกําหนดเปาหมายและทศิทาง ที่จะดําเนินการอาชีพไดแลว เพื่อใหเกิด

เปาหมายสูงสุดและเสนทางการดําเนินงานอาชีพ ผูประกอบการควรจดัทําแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อให

การบริหารจดัการงานอาชีพเปนไปอยางมีระบบและเปาหมายที่ชัดเจน 
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ใบงานที่  6 

 

     ใหผูเรียนวิเคราะหชุมชน ตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลกัษณะ

ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ และทรัพยากรมนษุย กับงานอาชีพ               

ที่ตัดสินใจเลอืก  ดวยเทคนิคการวิเคราะหชุมชน เพื่อการเขาสูอาชีพ 
    

อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ................................................. 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ  4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ  

5.ทรัพยากรมนุษย 5.ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ  4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ  

5.ทรัพยากรมนุษย 5.ทรัพยากรมนุษย 
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เรื่องที่  2 

การกําหนดวิสยัทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

ในการกําหนดแผนธุรกิจชุมชน 
 

 การดํารงชีวิตของคนเรา มีเหตุการณมากมายหลายอยางเขามาเกี่ยวของกับชีวิตของ แตละคน 

องคกร ชุมชน มีทั้งเปนคุณและเปนโทษ ทําใหการดําเนินชีวิตผิดพลาด ทําใหเกิดความไมเชื่อมั่นใน

ตัวเอง องคกร ชุมชน สงผลใหหยอนสมรรถภาพในการทํางาน หรือการบริหารงานนั้น จึงตองมีการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ ในการกําหนดแผนธุรกิจชุมชน 
 

ความหมายของวิสัยทัศน 

 หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูนํา และสมาชิกในองคกร ชุมชน และกําหนดความตองการ

รวมสุดทาย พรอมเชื่อมโยงกับภารกิจ คานิยม และความเชื่อเขาดวยกัน แลวมุงสูจุดหมายปลายทางที่

ชัดเจน ทาทาย มีพลัง และความเปนไปได โดยเปนความตองการของชุมชน และทุกคนในชุมชน 

เห็นพองตองกันแลว 

ตัวอยาง 

 “หมูบานทับทิมสยาม 05 เปนชุมชนเกษตรอินทรีย เพื่ออยูดีมีสุข ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ภายในป...........” 

เมื่อไดวิสัยทัศนของชุมชนแลว ทุกครัวเรือนจะตองกําหนดวิสัยทัศนของครอบครัว เพื่อให

สอดคลองกับวิสัยทัศนชุมชน 

ตัวอยาง 

 “ครอบครัวนายสมนึก  มีมุกร เปนครอบครัวผลิตหนอไมฝรั่งเกษตรอินทรีย เพื่อการ

สงออก ภายในป...............” 
 

ความหมายของพันธกิจ 

 หมายถึง ความประสงค หรือความมุงหมายพื้นฐานขององคกร ชุมชน ที่จะตองทําเพื่อใหเกิดผล

ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว อาจกลาวไดวาเปนขอบเขตในการดําเนินงานขององคกรหรือชุมชนก็ได พันธกิจ

ที่ดีจะสามารถแยกความแตกตาง และคุณคาขององคกร ชุมชนแตละแหงได  อยางชัดเจน ดังนั้น พันธกิจ 

จะบงบอกวาธุรกิจขององคกร ชุมชนคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องคกร ชุมชนตองการจะเปน และบางครั้ง

อาจแสดงสิ่งที่องคกร ชุมชนกําลังใหบริการแกลูกคาอยูทั้งผลิตภัณฑ และบริการ ซึ่งมักจะคํานึงถึง 

สิ่งตอไปนี้  
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อะไร - เพื่อระบุถึงหนาที่ของชุมชนวาจะดําเนินการอะไรบาง เชน การทําธุรกิจ  

  การสนองความตองการของลูกคาดวยตัวสินคาและบริการประเภทใด 

ใคร - จะใหบริการแกผูบริโภคในกลุมใด และกลุมเปาหมายที่สําคัญเปนใคร 

ทําไม - จะทําใหชุมชนยืนหยัดอยูได 

อยางไร - จะมีกรรมวิธีในการปฏิบัติอยางไร มีวิธีการขายสินคาและบริการดวยวิธีการใด                  

ใชเทคโนโลยีการผลิตและใหบริการแบบไหน 

ตัวอยาง 

พันธกิจของชุมชนบานทับทิมสยาม 05 

1. ชุมชนบานทับทิมสยาม 05 รวมกับภาคีพัฒนา สรางผูนําชุมชนหรือภูมิปญญาให 

เปนผูชํานาญการเรื่องเกษตรอินทรีย 

2. จัดเวทีประชาคมทุกวันที่ 5 เวลา 18.00น.ของทุกเดือน 

3. ประสานงานขอความชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน 
 

ความหมายของเปาหมาย 

  หมายถึง ส่ิงที่เราตองการจะใหเปนไปตามขอบงชี้ความสําเร็จตามพันธกิจ จะตองมีผล

ออกมาในเชิงปริมาณ คือเปนรูปธรรม สามารถคิดคํานวณ หรือคิดหาเปอรเซ็นตได 

 ตัวอยาง 

  “ชุมชนบานทับทิมสยาม 05 ผลิตหนอไมฝรั่งเกษตรอินทรียเพื่อการสงออกใหไดพื้นที่

ปลูกจํานวน 100 ไร ภายในป...........” 
 

ความหมายของกลยุทธ 

  หมายถึง ตัวที่ถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อเปนกรอบของการจัดการใหดําเนินงานเปนไป              

ตามเปาหมาย ที่จะชวยชี้นําถึงกระบวนการในการวางแผนปฏิบัติการตอไป 

 ตัวอยาง 

  1. กลยุทธธุรกิจ 

   1.1 เปนสินคาเดี่ยว ที่เปนตัวทํารายไดดีที่สุด 

   1.2 ขยายผลการผลิตไปสูชุมชนอ่ืน 

  2. กลยุทธการตลาดและผลิตภัณฑ 

   2.1 มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

   2.2 สินคามีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสากล 

   2.3 คนควาเพื่อไดนวัตกรรม เทคโนโลยีชวยในการผลิต 
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3. กลยุทธหนาที่ของชุมชน 

   3.1 สภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

   3.2 ทุนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู 
 

1.  สภาพการประกอบอาชีพในชุมชน 

 ในแตละชุมชน หรือทองถิ่นมีสภาพแวดลอมแตกตางกันออกไป สภาพความเปนอยูของ

ประชากรในแตละชุมชนก็แตกตางกนัออกไปดวย ฉะนั้นการเลือกประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เลือกประกอบอาชีพอิสระ หากเรามีความรูความเขาใจสภาพของชุมชน และการประกอบอาชีพที่

ดําเนินการอยูในชุมชนนั้น ๆ ก็จะทําใหเรามีขอมูลเบื้องตนสําหรับนํามาพิจารณาเพื่อใหเห็นชองทางใน

การประกอบอาชีพ รวมทั้งจะชวยใหเราสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

2.  สภาพความตองการของชุมชน 

 ความตองการของชุมชนเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ เพราะวา

เราจะไดรูวาชุมชนตองการอะไรบาง เราจะไดพิจารณาเพื่อใหตอบสนองความตองการนั้น จึงจําเปนตอง

มีการสํารวจความตองการของชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูลไดหลายวิธี 

เชน การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม หรือการสังเกตการใชจายของคนในชุมชนวา ในแตละวันมี

ความตองการอุปโภค บริโภคสิ่งใด ผูเรียนจะตองออกแบบสรางเครื่องมือ หรือแบบสอบถามสําหรับ 

การเก็บรวบรวมขอมูล นํามาสรุปสภาพความตองการโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
 

3.  สภาพความพรอมในการประกอบอาชีพ 

 เมื่อผูเรียนไดสํารวจความตองการของชุมชนแลว ก็พอจะมองเห็นแนวทางในการเลือกอาชีพบาง

แลววาควรจะประกอบอาชีพใดในชุมชน แตกอนที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพควรจะไดพิจารณาถึงความ

พรอมในการประกอบอาชีพกอนวาเรามีความพรอม และเหมาะกับตัวเราเอง  จึงจะทําใหการประกอบ

อาชีพประสบความสําเร็จ 

 เมื่อไดสภาพการประกอบอาชีพแลว ก็สามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธได 
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ใบงานที่  7 

 

  ใหผูเรียนกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และกลยุทธ ในการกําหนดแผนธุรกิจ

ของชุมชน 1 อาชีพที่ตัวเองชอบ และถนัด 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่  3 

การวางแผนปฏิบัติการ 
 

 เมื่อผูเรียนไดกําหนดแผนธุรกิจของชุมชนแลว ก็พอมองเห็นแนวทางในการเลือกอาชีพ ควรที่

จะประกอบอาชีพใดในชุมชน แตกอนจะตัดสินใจเลือกควรจะตองพิจารณาถึงความพรอมในการ 

ประกอบอาชีพกอนวา เรามีความพรอมที่จะประกอบอาชีพมากนอยเทาใด ดังนั้น การประกอบอาชีพ             

ใหประสบผลสําเร็จจําเปนตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ 
 

การจัดทําแผนการปฏิบัติการ 

 

 มีขั้นตอนของการจัดทําแผนการปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1.  การวางแผน   การวางแผนเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินการ โดยกําหนดวัตถุประสงค 

และวิธีดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 ความสําคัญของการวางแผน 

1. เปนการคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดในอนาคต 

2. เปนการกําหนดวิธีการดําเนินงานตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

3. ทําใหบุคคลรูหนาที่ และความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

4. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี และเปนระบบในองคกร   
 

หลักสําคัญในการวางแผน 

1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน 

  1.1 การวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุน การทํากิจกรรมใดสิ่งที่ตองการคือ

ผลตอบแทนที่ไดกําไร ดังนั้น การประกอบธุรกิจจึงเปนกิจกรรมที่ตองการกําไร คือ กําไรที่เปนตัวเงิน 

และกําไรที่เปนผลพลอยไดตอสังคม 

1.2 การพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการ ศึกษาสถานที่ประกอบการอยูใกลแหลง

ชุมชน วัตถุดิบ แรงงาน ตลอดถึงการขนสง ที่จะสงผลใหประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

1.3 ชวงระยะเวลาการผลิต มีความจําเปนอยางยิ่ง มีการวิเคราะหชวงระยะความตองการ

ของผูบริโภค  ตลอดจนใชชวงที่วิกฤตใหเปนโอกาส เชน น้ํามันราคาสูงจะตองปรับเปลี่ยนมาใช       

แกสแทน เปนตน 

1.4 ความตองการของผูบริโภค จะตองสํารวจความตองการของผูบริโภค มีความตองการ

สินคาแบบใด ปริมาณมากนอยเพียงไร 
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2. การกําหนดเปาหมาย  จะตองมีการกําหนดเปาหมาย 2 ลักษณะคือ 

2.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  จะตองมีการกําหนดปริมาณสินคาที่จะผลิตเขาสูตลาด                

วามีอะไร จํานวนเทาไร ในแตละชวงเวลา 

2.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีปจจัยที่พิจารณา คือ ลักษณะผลผลิตเขาสูตลาด และขนาด

ผลผลิตและอื่น ๆ 
 

 ตัวอยาง ตารางแสดงเปาหมายการผลิต 

ผลผลิต ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต 

ผักกินผล 

   - มะเขือเทศ 

   - มะเขือยาว 

   - บวบหอม 

 

50 ก.ก./วัน 

20 ก.ก./วัน 

30 ก.ก./วัน 

1.ไดรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

2. - มะเขือเทศ      15 ลูก/ก.ก.   

    - มะเขือยาว        10 ลูก/ก.ก. 

   - บวบหอม          8 ลูก/ก.ก. 
 

 

3. การกําหนดกิจกรรมดําเนินการ เมื่อกําหนดเปาหมายการผลิตแลว จะตองมีการกําหนด

กิจกรรมดําเนินงานใหสามารถมีผลผลิตไดตามเปาหมาย ไดแก 

3.1 การกําหนดสินคาที่ผลิต ตามลักษณะของสินคา ซ่ึงจะตองผลิตจํานวนเทาใดตอวัน  

3.2 การจัดระบบแรงงาน วัตถุดิบ จํานวนเทาไรในแตละชวง 

3.3 การจัดอุปกรณใหครบและพรอมที่จะผลิตไดตลอดเวลา 

3.4 อ่ืน ๆ  

 

4. การตรวจสอบแผน การตรวจสอบแผนทําไดโดยพิจารณาความเปนไปได ดังนี้ 

4.1 การลงทุน เงินทุนที่จะใชตามแผนมีเพียงพอหรือไม 

4.2 แรงงานที่จะใชตามขั้นตอนการดําเนินงานเพียงพอหรือไม 

4.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน จะทําไดทันตามเวลาและปริมาณงานหรือไม 

4.4 วัสดุอุปกรณ เพียงพอพรอมใชงานหรือไม 

4.5 เมื่อดําเนินงานแลวไมขาดทุน 

 

5. การปฏิบัติตามแผน เมื่อพิจารณาตรวจสอบแผนแลววาสามารถดําเนินการได ลงมือปฏิบัติ

ตามขั้นตอนตาง ๆ ตามแผนโดยมีหลักการดังนี้ 

5.1 ดําเนินงานตามแผน 

5.2 ทําการติดตามผลการดําเนินงานอยางละเอียดทุกขั้นตอน ศึกษาสภาพปญหา               

หาทางแกไขจากประสบการณและผูรูตาง ๆ 
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5.3 ติดตามผลวากิจกรรมใดที่ไมประสบผลสําเร็จ ตองหากิจกรรมอื่นหรือผลผลิตอื่น

แทนเพ่ือจะไดผลผลิตตามแผนที่กําหนดไว 

ตัวอยางการวางแผนปฏิบัตกิาร 

 
แผน  ผลิตหนอไมฝรั่งอินทรีย 

วัตถุประสงค ผลิตหนอไมฝรั่งอินทรียเพื่อการสงออก 

เปาหมาย ปลูกหนอไมฝรั่งอินทรียจํานวน 100 ไร  

ผลิตปุยหมักชีวภาพวันละ 1 ตนั 

แผนงาน 1 ผลิตหนอไมฝรั่งอินทรียเพื่อการสงออก 
แผนงาน 2 ผลิตปุยหมักชีวภาพวันละ 1 ตนั 
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ใบงานที่ 8 
 

  ใหผูเรียนจัดทําการวางแผนปฏิบัติการอาชีพที่เหมาะสม ตามตัวอยางที่เรียนมา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่  3 

การจัดการการผลิตและการบริการ 
 

สาระสําคัญ 

 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ และบริการใหไดตามมาตรฐานของ

สินคา ตลอดจนมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีขนาด

ปริมาณตามความตองการ การลดตนทุนการผลิตและการบริการ และจัดทําแผนการผลิตและบริการที่ดี

เปนองคประกอบสําคัญของการจัดการการผลิตและบริการ 

  

ตัวชี้วัด 

1. จัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 

2. อธิบายวิธีการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต 

3. อธิบายขั้นตอนการลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ 

4. จัดทําแผนการจัดการผลิตหรือการบริการ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1  การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 

 เรื่องที่  2  การใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต 

 เรื่องที่  3  การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ 

 เรื่องที่  4  การจัดทําแผนการจัดการการผลิตหรือการบริการ 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. ใบความรู 

2. แหลงเรียนรู 

3. ใบงาน 
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เรื่องที่  1 

การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 
 

 ในการประกอบอาชีพ เปนเรื่องการตัดสินใจเริ่มตนคิด และนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งผูริเริ่มอาชีพ

จะตองจัดการเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาทุกขั้นตอนใหเปนไปตามมาตรฐาน ขอกําหนด และมีขอควร

ปฏิบัติ ดังนี้  

1.  การสรางความคิดในการทําผลิตภัณฑ 

เปนการคนหาความคิดของตนเองในการทําอาชีพ วาจะเปนไปไดหรือไม และมองเห็น 

ชองทางท่ีจะขายผลิตภัณฑของตนเองที่กําหนดไวได ซ่ึงจะตองมีเทคนิคการคนหาอาชีพ คือ 

  1.1  ตองดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ กลาวคือเมื่อทําผลิตภัณฑขึ้นมาแลว ตองมีปริมาณ

ความตองการของลูกคาเกิดขึ้น 

  1.2  ตองกําหนดความตองการและปญหา กลาวคือ ตองรูวาผลิตภัณฑที่จะทําสามารถ

แกปญหาอะไรใหกับผูบริโภคไดบาง ท้ังในดานการบริการ ความสะดวกสบาย และความสนใจในสินคา 
 

2.  เลือกผลิตภัณฑ หรืออาชีพ 

เปนการพิจารณาเลือกความคิด และทําสินคาที่ตนเองคิดวาเหมาะสม และสามารถ         

สรางกําไรในการดําเนินงานได ซ่ึงตองพิจารณาความรูความสามารถของตนเอง โอกาสในการสรางตลาด

สินคาของตนเอง และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมในการทําผลิตภัณฑ 
 

3.  การทดสอบผลิตภัณฑ 

เปนการพัฒนาแนวความคดิของตนเองเกี่ยวกบัผลิตภัณฑท่ีตนเองสรางขึ้น และพยายาม 

สรางภาพลักษณที่ดีในผลิตภัณฑของตนเอง เชน กําหนดชื่อสินคา และตราสินคาที่เหมาะสม และ

สอดคลองกับผลิตภัณฑ และจะตองมีคําถามในการทดสอบผลิตภัณฑเสมอ ดังนี้ 

3.1  ผลิตภัณฑที่สรางขึ้นนาเชื่อถือหรือไม 

3.2  ผลิตภัณฑเปนที่ตองการ แกปญหา หรือตอบสนองความพอใจของผูบริโภค 

       หรือไม 

3.3  ผูใดเปาหมายใดที่จะเปนคนใชผลิตภัณฑของเราบาง 

3.4  ราคาที่กําหนดไวเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือไม 
 

4.  มาตรฐานของผลิตภัณฑ 

  มาตรฐาน คือ เกณฑในการพิจารณาผลิตภัณฑ หรือสินคา เพื่อใหการรับรองวาผลิตภัณฑ 

หรือสินคานั้นมีคุณภาพตามที่แจงไวในฉลาก โดยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใชกันอยูทั่วไป 

  4.1  มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 สวนใหญจะใชกับสินคาหรือผลิตภัณฑที่ตองการ

รับรองคุณภาพ 
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  4.2  มาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดลอม ISO 14000 เปนการรับรองมาตรฐาน

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการกําจัดน้ําเสีย และไมทําลายส่ิงแวดลอมก็จะได

การรับรองมาตรฐานนี ้

  4.3  มาตรฐานขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบ    

และหองปฏิบัติการทดสอบ มอก. 1300 - 2537 เปนมาตรฐานที่สรางความเช่ือม่ัน กลาวคือ หลังจากมีการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการ หรือการสอบนั้นแลวจะทําใหเปนที่ยอมรับในผลการทดสอบ หรือสอบเทียบ 

และผลการทดสอบระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยแกปญหาทางวิกฤตการณในขอตกลงดานการกีดกัน    

ทางการคาได  
 

5.  ความสําคัญ และประโยชนของเครื่องหมายมาตรฐาน 

  5.1  ความสําคัญของเครื่องหมายมาตรฐาน 

          เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปจะพบในสินคา หรือผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ 

ผลิตภัณฑที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน แสดงวาเปนผลิตภัณฑที่ใหความมั่นใจ คือ 

1. มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

2. ปลอดภัยในการบริโภค 

3. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

4. ผูซ้ือไดรับความเปนธรรม 

5.2  ประโยชนของเครื่องหมายมาตรฐาน 

        เครื่องหมายมาตรฐานจะชวยอํานวยประโยชนแกบุคคลหลาย ๆ ฝาย ท้ังผูผลิต  

และผูบริโภค การกําหนดมาตรฐานที่จะสงผลตอภาพลักษณ และเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวม คือ 

1. ปลอดภัยในการใชงาน และการบริโภคสินคา 

2. สะดวก ประหยัดเงินและเวลาในการเลือกซื้อ และเลือกใชสินคา เพราะ 

ผลิตภัณฑมาตรฐาน เปนสินคาที่สามารถใชทดแทนกัน และมีมาตรฐานใกลเคียงกัน 

         3. ไดรับความยุติธรรมในการซื้อสินคา หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเหมาะสม              

กับราคา และสามารถเลือกซื้อไดตามความตองการ 

         4. สามารถซื้อสินคาที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใชประโยชนไดอยางถูกตอง 

         5. สามารถทดแทนชิ้นสวนอุปกรณที่ชํารุดไดสะดวก และรวดเร็ว ไมจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนอุปกรณใหมทั้งชุด เนื่องจากอุปกรณบางชนิดสามารถใชทดแทนกันได 

         6. ซื้อสวนประกอบ และอะไหลที่ตองการปรับเปลี่ยนไดงาย เนื่องจากอุปกรณ            

มีใหเลือกใช และมีขายอยูทั่วไป 
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  การประกอบกิจการจะตองเรียนรู เกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐาน เพื่อรักษาสิทธ ิ               

และประโยชนของกิจการ นอกจากนี้ยังตองมีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจจึงจะเปนผูประกอบการที่ดี 

ทําใหเกิดความมั่นคง และเจริญกาวหนาในอาชีพตอไป 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ มอก. 

 

 
ภาพที่  2  ตรารับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษ 
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ภาพที่  3  ตรารับรองผกั ผลไมอนามัย 

 

   

 
ภาพที่  4  ตรารับรองอาหารปลอดภัย 

 

  

 
ภาพที่  5  เครื่องหมายรับรองผลิตภณัฑเกษตรอินทรยี ACT 

 

   

Hygienic Fresh Fruit and Vegetable 

Production Pilot Project 

Department of Agriculture Thailand 
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ภาพที่  6  เครื่องหมายรับรองผลิตภณัฑเกษตรอินทรยี  Organic Thailand 

 

   

 
ภาพที่  9  เครื่องหมายรับรองผลิตภณัฑเกษตรอินทรยี  OMIC/JAS 

 

 

   

 
ภาพที่  10  เครื่องหมายรับรองผลิตภณัฑเกษตรอินทรยี BCS 
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ใบงานที่ 9 
 

  ใหผูเรียนนําเครื่องหมายรับรองสินคามา 1 ชิ้น พรอมอธิบายความหมายดวย 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่  2 

การใชนวัตกรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 
 

 ในปจจุบันมนุษยเราตองการความสะดวกสบาย  จึงมีความจําเปนตองนํานวัตกรรม เทคโนโลยี

มาใชเพื่อชวยเหลือ หรือประกอบกับงานอาชีพที่มีอยู และอํานวยความสะดวก ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

ตลอดจนนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เพื่อลดระยะเวลา แรงงาน เพื่อไดผลผลิตจํานวนมากตามความ

ตองการ 

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นมาใหมเพื่อชวยเหลือ อํานวยความสะดวก พัฒนา

งานใหดีขึ้นทั้งคุณภาพ และปริมาณ ตรงตามความตองการของตัวเอง และผูรับบริการ เชน การทํา

เครื่องมืออัดปุยน้ําใหแกตนพืชในดิน ทําใหประหยัดการใชปุย ตนพืชสามารถใชไดเต็มที่ ไมมีการ     

สูญหายจากการชะลาง และระเหยหายไป เปนตน 

 เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรู ทักษะ และทรัพยากรมาสรางวิธีการ หรือสิ่งของเครื่องใช 

หรือการนําวิธีการโดยผานกระบวนการเพื่อแกปญหา สนองความตองการ หรือเพิ่มความสามารถในการ

ทํางาน เชน อดีตใชแรงงานผสมปุยหมัก ปจจุบันใชเครื่องผสมและอัดเม็ด เปนตน 

 ระดับของเทคโนโลยีในประเทศไทย จัดแบงออกได 3 ระดับ คือ 

  1.  เทคโนโลยีระดับต่ํา  เปนเทคโนโลยีสําหรับใชงานอยางงาย ๆ เปนความคิด          

ภูมิปญญาทองถ่ินที่ใชกันมาดั้งเดิม ไดมีการพัฒนาจากการใชมือขุดมาใชไม หรือเหล็ก จอบ เสียม เคียว 

ขวาน กบไสไม การพายเรือใชไมพาย เปนตน 

  2.  เทคโนโลยีระดับกลาง  เปนเทคโนโลยีที่อาศัยความรูทางวิทยาศาสตร ไมสลับ ซับซอน   

มีการใชเครื่องมือทุนแรงอยางงาย เชน รอก คานดีด รถจักรยาน กังหันลม ระหัดวิดน้ํา เปนตน 

  3.  เทคโนโลยีระดับสูง  เปนเทคโนโลยีที่ตองอาศัยความรูและวิทยาการระดับสูง เชน 

เครื่องพรวนดิน รถแทรกเตอร คอมพิวเตอร เปนตน 

หลักการเลือกนวัตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต 

 แนวทางในการตัดสินใจเลือกใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนํามาประยุกตใชในการผลิต 

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

1. เลือกขนาดที่พอเหมาะกับงาน 

2. ใชงาน ราคาถูก และมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใชวัสดุพื้นบาน หรือวัสดุทองถ่ิน 

4. ใหผลคุมคา 

5. มีความสะดวกในการใชงาน 

6. ไมเปนอันตรายตอผูใช และธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
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กระบวนการทางนวัตกรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 

 เปนกระบวนการที่มีขั้นตอนการแกปญหา หรือสนองความตองการของมนุษย ใหระบุปญหา 

รวบรวมขอมูลที่ตองการผลิต หรือสรางสิ่งของตาง ๆ ประกอบดวย 

1. ระบุปญหาความตองการ 

2. รวบรวมขอมูล หรือความรูเพื่อแสวงหาวิธีการการแกปญหา 

3. เลือกวิธีการในการแกปญหา 

4. วางแผนกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา 

5. ปฏิบัติงาน หรือสรางสิ่งของเครื่องใช 

6. ทดสอบนําผลงานมาใชประโยชน 

7. ปรับปรุงพัฒนาผลิตผลงานที่สมบูรณ 

ประโยชนและผลกระทบของนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต 

1. ประโยชนของนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต 

ในปจจุบันโลกของนวัตกรรมเทคโนโลยี ไดมีการนําเอานวัตกรรม/เทคโนโลยี                 

เขามาใชในชีวิตประจําวันอยางแพรหลาย เชน การดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือการแปลงพันธุของ

สิ่งมีชีวิต โดยกรรมวิธีพันธุวิศวกรรม (ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) ทําไดโดยใชวิธีการตัดตอยีนส 

และนํายีนสแปลกปลอมถายทอดเขาไปในสิ่งมีชีวิต โดยใชส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้ 

1. ปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของอาหารใหสูงขึ้น 

2. ใหพืชมีความทนทานตอโรค และแมลงศัตรูพืช 

3. ใหพืชมีความทนทานตอความแหงแลง และอุณหภูมิสูง หรือต่ํา 

4. ยืดระยะเวลาการสุกของพืชผัก และผลไม 

5. ทําใหสัตวผลิตโปรตีนที่มีคุณคาสูงขึ้น 

6. ปศุสัตวที่ใหเนื้อมีโปรตีน หรือยาปะปนอยู 

7. การใหวัคซีนแกมนุษยในรูปของผักผลไมที่กินได 

2. ผลกระทบของนวัตกรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 

เปนที่รูกันดีวาในปจจุบันนี้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต เขามามีบทบาท              

ตอการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยในทุก ๆ ดาน จนแทบจะเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยก็วาได และ

ทุกวันนวัตกรรมเทคโนโลยีก็ไดถูกพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นอยางไมหยุดยั้ง นวัตกรรมเทคโนโลยี

เอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกมนุษยในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนการสื่อสาร การคมนาคม ทําใหติดตอ

ถึงกัน ขามทวีปไดโดยใชเวลาไมถึงนาที นอกจากนี้ยังมีดานการศึกษา ดานการแพทย ฯลฯ แตใน

ขณะเดียวกัน นวัตกรรมเทคโนโลยีก็มีโทษมหันตถามนุษยนําไปใชในสิ่งท่ีผิด เชน การโจรกรรมขอมูล 

การสรางขีปนาวุธ และระเบิดนิวเคลียร เปนตน สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดโทษอยางรายแรง ทําใหเกิด 

การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก 
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ใบงานที่ 10 
 

 ใหผูเรียนหานวัตกรรมเทคโนโลยี ชวยการผลิตในอาชีพทองถิ่นทานขึ้นมา 1 ชิ้น พรอมคําอธิบาย  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่  3 

การลดตนทุนการผลิตและการบริการ 
 

 การผลิตมีความจําเปนตองลดตนทุนในการผลิต และการบริการก็เชนเดียวกัน เพื่อจะไดราคา

สินคาและบริการที่เหมาะสม เปนที่พึงพอใจของผูบริโภค ตลอดจนมียอดของการจําหนายเหมาะสม ซึ่ง

การลดตนทุนจะไมทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑดอยลง ในการลดตนทุนการผลิตการบริการ ผูประกอบการ

มีความจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางในการประกอบธุรกิจตาง ๆ ทั้งคาแรงงาน ตนทุนวัตถุดิบที่สั่งมา

จากตางประเทศ คาน้ํามันเชื้อเพลิง ปจจัยในการลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ มีหลายประการ เชน 

1. เจาของธุรกิจจะตองมีนโยบายและโครงการเพื่อลดตนทุนการผลิต และการบริการ

อยางจริงจัง ชัดเจนและตอเนื่อง 

2. สรางจิตสํานึกพนักงานใหมีจิตสํานึกที่ดีตอโครงการลดตนทุนการผลิต และ                

การบริการ 

3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการ 

3.1  ประสิทธิภาพการผลิต คือดัชนีชี้วัด ใชเปรียบเทียบการผลิตในแตละเดือนผานมา 

3.2  คุณภาพสินคาและบริการ จะตองปลูกฝงใหพนักงานมีการควบคุมคุณภาพใหได  

3.3  การสงมอบสินคา/บริการ จะตองมอบสินคาตรงตามเวลา ตามที่ลูกคาตองการ 

       โดยไมมีปญหา 

3.4  ตนทุนการผลิต ในสินคาประเภทเดียวกันแตตนทุนไมเทากัน การลดตนทุน                       

มิใชสิ่งท่ีทําใหคุณภาพของสินคาลดลงเสมอไป 

3.5   ความปลอดภัย เปนเรื่องพนักงานโดยตรง ซึ่งควรกระทําอยางเครงครัด มีสวน               

ที่ใหตนทุนการผลิตลดนอยลงรวมทั้งสรางคุณภาพชีวิตใหกับพนักงานได 

3.6  ขวัญกําลังใจ เปนวิธีท่ีดีที่สุด คือเพิ่มคาจางและเพิ่มสวัสดิการใหกับพนักงาน      

       จะทําใหพนักงานทํางานอยางเต็มที ่

3.7  ส่ิงแวดลอมที่ดี เปนการสรางคุณภาพชีวิตใหกับเจาหนาที่ บางธุรกิจจะเกี่ยวกับ  

       มาตรฐานและการจัดการกับสิ่งแวดลอมไดดีถือวาเปนความรับผิดชอบตอสังคม 

3.8  จรรยาบรรณ เมื่อมีการผลิต/บริการที่พลาดจะตองมีการยอมรับผิดและ 

       ปรับเปล่ียนใหกับผูรับบริการ 
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การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการจะตองใชวงจร  PDCA (Deming Cycle) ควบคุมใหมี              

การดําเนินไปอยางตอเนื่อง เมื่อเกิดปญหาในสวนใดหรือขั้นตอนใดใหมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนา

ใหมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน จะทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต หรือการบริการไดอยางถูกตอง 
 

 

การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ ใชวงจร PDCA (Deming Cycle) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P (Planning) กิจกรรม/โครงการ 

การลดตนทนุการผลิตหรือการบรกิาร 

D (Doing) การปฏิบัติงาน หรือการ

ดําเนินงาน 

A (Action) การปรับปรุงแกไข 

และตั้งมาตรฐานในการดําเนินงาน 

C (Check) การตรวจสอบ 

กิจกรรม/โครงการ 
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ใบงานที่ 11 
 

  ใหผูเรียนบรรยายการลดตนทุนการผลิตสินคาที่ตัวเองชอบ และคิดวาจะทําเปนอาชีพ 

มาพอเขาใจ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่  4 

การจัดทําแผนการจัดการการผลิตหรือการบริการ 
 

1. ปจจัยการจัดทําแผนการจัดการการผลิตหรือการบริการ ไดแก 

 1.1  การเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงาน เพื่อใหการผลิตดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การหา

สถานที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง หากเลือกทําเลที่ไมเหมาะสมในการประกอบ

กิจกรรมจะทําใหองคกรประสบปญหาตาง ๆ ได เชน การขาดแคลนแรงงาน คาใชจายในการขนสง    

ขาดแคลนทรัพยากรที่จําเปนในการผลิต เปนตน ดังนั้นในการเลือกทําเลที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ

ควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี ้

1.2  แหลงวัตถุดิบ  การเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการควรคํานึงถึงแหลงวัตถุดิบที่ใชใน

ธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ  เพื่อความสะดวกในการจดัหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก 

และประหยัดคาขนสง 

1.3  แรงงาน  คือ การใชแรงงานคนในการผลิตสินคา หรือบริการ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ แรงงาน          

ที่มีทักษะความชํานาญ และแรงงานทั่วไป ถาผูประกอบการตองการแรงงานที่มีทักษะความชํานาญ              

ควรตั้งสถานประกอบการอยูในเมืองใหญ หรือบริเวณใกลเคียง แตถาเปนแรงงานทั่วไปสามารถจัดตั้ง

สถานประกอบการในตางจังหวัดเพราะแรงงานหาไดงาย 

1.4  การขนสง  ในการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ ตองคํานึงถึงคาขนสงในดานตาง ๆ 

ดังนี้ 

  -  คาขนสงวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบไปยังสถานประกอบการ 

  -  คาขนสงสินคาเพื่อจัดเก็บ 

  -  คาขนสงไปสูผูบริโภค 

1.5  สิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน น้ํา ไฟฟา ถนน การสื่อสาร สถานพยาบาล  

สถานีตํารวจ เปนตน 

1.6. กลุมลูกคา ชองทางการจําหนายสินคาโดยทั่ว ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานผลิตสินคา          พอคาขายปลีก พอคาขายสง ลูกคา 

พอคาขายตรง 
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1.7  กฎหมายและระเบียบขอบังคับ  การเลือกทําเลท่ีตั้งตองศึกษากฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อไมใหเกิดการขัดแยง     
  

2.  เงินทุน   

  หมายถึง เงินที่องคกรจัดหามาเพื่อใชลงทุน และดําเนินการประกอบกิจการเพื่อหวังผล

กําไรจากการลงทุน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ตั้งแตเริ่มลงทุนประกอบกิจการ และใชจาย

ระหวางดําเนินกิจการ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และความเจริญเติบโตของธุรกิจ 

ประเภทของเงินทุน  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.  เงินทุนคงที่ คือ เงินที่องคกรจัดหามาเพื่อใชในการจัดหาสินทรัพยถาวร                

ซึ่งหมายถึง สินทรัพยที่มีอายุการใชงานเกิน 1 ปขึ้นไป เชน คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกทําเลที่ตั้ง               

สถานประกอบการ ไดแก ราคาที่ดิน คาแรงงาน คาขนสง คาวัสดุอุปกรณ เครื่องจักร คาโรงงาน 

คาธรรมเนียมและภาษี ที่จะตองชําระใหองคกรของรัฐเปนตน 

         2.  เงินทุนหมุนเวียน เปนเงินทุนที่องคกรจัดหาเพื่อใชในการดําเนินการจัดหา

สินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งหมายถึง สินทรัพยที่มีอายุการใชงานต่ํากวา 1 ป เงิน วัตถุดิบในการผลิต                

วัสดุสิ้นเปลือง คาแรงงาน คาขนสง คาโฆษณา คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน 
   

ตัวอยาง   การทําแผนการจัดการการผลิตหรือการบริการ 
 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
เดือนทีด่ําเนนิการ 

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

1.  จัดหาแหลงเงินทุน 
 

            

2.  เตรียมเครื่องจักร 
 

 
 

           

3.  แหลงวัตถุดิบ             

4.  ดําเนินการผลิต             

5.  บรรจุหีบหอ  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
6.  ขนสงรานคา  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.  ผูบริโภค  
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ใบงานที่ 12 
 

  ใหผูเรียนจดัทําแผนการผลิตหรือการบรกิารในอาชีพที่ตวัเองชอบ และพรอม 

จะประกอบอาชีพมาพอสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที�  � 

การจัดการการตลาด 
 

สาระสําคญั 

  การจัดการการตลาด เปนการนําสินคา/บริการ ที่ผูประกอบการผลิตไดไปจําหนาย   

ใหแกผูบริโภค ผูประกอบการที่ดีตองมีความรูความเขาใจในการจัดการการตลาดเพื่อนําสินคา/ผลผลิต

เขาสูตลาดไดตามกําหนด  และมีการจัดทําแผนการจัดการตลาดได เพื่อใหมีสินคาบริการตลอดเวลา 

 

ตัวชี้วัด 

1. จัดการการตลาดเพื่อนําผลผลิตเขาสูตลาด 

2. จัดทําแผนการจัดการการตลาด 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องที่ 1  การจัดการการตลาด 

  เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนการจัดการการตลาด 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. ใบความรู 

2. แหลงเรียนรู 

3. ใบงาน 
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เรื่องที่  1 

การจัดการการตลาด 
 

การตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภค

หรือผูใช โดยมีวตัถุประสงคเพื่อความพึงพอใจของผูบริโภค 

ความสําคัญของการตลาด 

  1.  ผูมีความรูดานการตลาด สามารถเขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่ผูผลิตสินคาใชเปน    

กลยุทธทางการตลาด เพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรู ความสนใจ และตัดสินใจซื้อสินคา และบริการ             

โดยปกติแลวองคกรธุรกิจจะมีตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ และตนทุนทางการตลาด นั่นคือ      

ราคาสินคาและบริการที่ผูบริโภคจายไปนั้นจะรวมตนทุนทางการตลาดไวแลว เปนการผลักภาระ              

ใหกับผูบริโภค 

  2.  การตลาดทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ในอดีตการตลาดมีความสําคัญ

ไมมากนักเพราะคนสวนใหญดํารงชีวิตแบบพอยังชีพ และมีการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยตรง 

ไมผานส่ือกลาง คือ เงินตรา และการตลาดในสมัยกอนมักจะเนนที่การผลิตสินคามากกวาการศึกษาความ

ตองการของผูบริโภค เพราะความตองการซื้อมีมากกวาความตองการขาย และจํานวนคูแขงมีนอยราย แตใน

ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ มากขึ้น ไดแก สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การสื่อสาร ความ

ตองการของผูบริโภค อีกทั้งยังมีผูประกอบการเปนจํานวนมาก ดังนั้น ธุรกิจใดสามารถคงอยูในตลาดได 

ยอมมีการตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.  การตลาดชวยพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนผลมาจาก              

การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหวางผูผลิต 

หรือพอคา กับผูบริโภค 

ชนิดของตลาดในชุมชน 

  1  ตลาดทองถิ่น   

เปนตลาดที่มีสถานที่ตั้งถาวรมีการจําหนายสินคาในทองถิ่นทุกวัน เปนตลาด              

ที่มีแนวโนมที่จะใหคาตอบแทนตอผูผลิตสูงกวาตลาดแบบอื่น เนื่องจากผูผลิตสามารถจําหนายผลผลิต

ใหกับผูบริโภคไดโดยตรง ถึงแมวาจะมีคาใชจายในเรื่องคาขนสง และคาแรงเพิ่มขึ้นแตก็จัดวาไมสูงนัก 

เพราะตลาดเหลานี้มักไมไดอยูหางไกลกับแหลงผลิต และดวยปริมาณการขายที่นอย แรงงานที่ใชใน            

การจัดเตรียมผลผลิตมักเปนแรงงานในครัวเรือน 

       ประโยชนอีกดานหนึ่งของการตลาดทองถิ่น คือ ชวยทําใหผูผลิตและผูบริโภคเกิด

ความรูสึกรวมกันเปนชุมชน มีเอกลักษณ และมีความผูกพันรวมกัน เปนการสรางกระบวนการเรียนรู

ของผูผลิต จากการปฏิสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภค มีโอกาสที่จะเรียนรูเกี่ยวกับความตองการของ

ผูบริโภค และความเปล่ียนแปลงของตลาด ซึ่งชวยใหผูผลิตสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตของตัวเอง 
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เพื่อใหสอดคลองกับตลาดไดเร็วขึ้น ทั้งยังเกื้อกูลตอการพฒันาสังคม อนุรกัษพลังงาน และชวยฟนฟู

เศรษฐกิจชุมชน โดยทําใหเงินทุนหมนุเวียนอยูในชุมชนมากขึ้น 
 

  2  ตลาดเชาในทองถิ่น   

     เปนตลาดที่ไมมีที่ตั้งถาวร อาจใชสถานที่สาธารณะ เชน หนาวัด โรงเรียน ที่วางใน

หมูบาน ซึ่งสวนใหญเปนตลาดที่เปดขายในชวงเชาตรู และมักจะเปดขายในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ เพียง 2 – 3 

ชั่วโมง สมาชิกในชุมชนนําสินคาที่ผลิตไดในครอบครัวมาจําหนาย สินคาสวนใหญมักเปนอาหารสด 

หรืออาหารแปรรูปอยางงาย ตลาดแบบนี้เหมาะกับผลผลิตทางการเกษตรรายยอยเปนผลผลิตที่ผลิต              

ในชุมชน และมีผลผลิตที่มีปริมาณไมมาก เพราะเปนตลาดขนาดเล็ก 

       ขอดีคือ เกษตรกรผูผลิตเสียคาใชจายในการขายผลผลิตต่ํามาก ทําใหเกษตรกร                

มีรายรับเต็มจากการขาย ซึ่งไดเงินสดเปนรายไดประจํา จะชวยแบงเบาภาระสําหรับคาใชจายประจําวัน

ของครอบครัวเกษตรกรได แตราคาผลิตผลที่จําหนายมักจะมีราคาคอนขางต่ํา เพราะความสามารถในการ

ซื้อมีอยูนอย 
 

  3.  ตลาดนัดทองถิ่น 

       สวนใหญเปนตลาดคลายกับตลาดเชาในทองถิ่น แตอาจมีขนาดใหญกวา และมัก       

จัดในที่มีผูบริโภคอยูหนาแนน เชน โรงพยาบาล สถานที่ราชการตาง ๆ ตลาดนัดนี้จะเปดขายเฉพาะ              

วันที่กําหนด ระยะเวลาในการเปดอาจเพียงครึ่งวัน หรือเต็มวันขึ้นอยูกับปริมาณของผูบริโภค และ

ขอจํากัดของสถานที ่

       ตลาดนัดเชนนี้มักตองการกลุมบุคคล หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง ที่ทําหนาที่

ประสานงานกับเจาหนาที่ของพื้นที่ และประชาสัมพันธใหกับผูบริโภค จะมีสินคาและผลผลิตมากมาย

ใหเลือก 
 

  4. ตลาดสดเทศบาล 

  เปนตลาดที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นในตัวเมือง เพื่อบริการใหพอคา-แมคา และผูมาใชบริการ 

มีสินคาอุปโภค บริโภค บางแหงจะจัดสถานที่ใหกับชาวบานนําผลผลิตของตนเองมาวางจําหนายดวย  

ผูมาใชบริการจะไดรับความสะดวก สามารถซื้อ - ขาย สินคาไดตามความตองการ โดยมีเทศบาลคอย

ดูแล ควบคุม ความสะอาด 
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5. หางสรรพสินคา 

 เปนตลาดที่ใหบริการที่สะดวกสบาย มีสถานที่จอดรถ บริการรถเข็นสินคา 

รานอาหาร จัดสินคาแยกประเภทสินคามาใหเลือก มีราคาสินคาแนนอน ผูซื้อสามารถเลือกวิเคราะห

สินคาแตละชนิดไดใหตรงกับวัตถุประสงค 

การจัดการการตลาด 

  คือ การสรางการรับรูระหวางผูขาย กับผูซื้อ เพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการ

สินคา และตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 

  1.  การโฆษณา  คือ การสื่อสารโดยการใชสื่อตาง ๆ ที่ไมใชตัวบุคคล และมีคาใชจาย     

ในการโฆษณา เชน วิทยุ โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ เพื่อสรางการรับรู ความสนใจ ความเชื่อมั่น และ          

การตัดสินใจซื้อ การโฆษณาเปนการใหขอมูลแบบโปรยหวานที่มีผูรับรูทุกเพศ ทุกวัย 

  2.  การประชาสัมพันธ  คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่สรางความนาเชื่อถือ และสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดดีกวาการสื่อสารโดยวิธีอ่ืน ๆ เชน การใหของ การบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

และการใหทุนการศึกษา เปนตน 

  3.  การวิจัยการตลาด  เปนสื่อ หรือเครื่องมือสําคัญที่ใชสําหรับคนหาขอมูลที่เกี่ยวของ

กับลูกคาทั้งในปจจุบัน และอนาคตที่เกิดขึ้นเพื่อที่ตนเอง กลุม หรือองคกร จะสามารถนําไปใชประโยชน

ในการวางแผนดําเนินการ และใชควบคุมการทํางานใหดีขึ้น ซึ่งการวิจัยการตลาดจะเกี่ยวของกัน 

  ดังนั้น การวิจัยการตลาด หมายถึง การเก็บรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ        

ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจทางการตลาด และรวมถึงการสื่อความถึงผลที่ไดจากการวิเคราะหเหลานั้นไป

ยังฝายจัดการ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการใหตรงกับความตองการของ 

กลุมลูกคาเปาหมาย 
 

ขั้นตอนการจัดทําวิจัยการตลาด ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. การกําหนดขอมูลที่ตองคนหา 

2. กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล 

3. กําหนดแบบฟอรมสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. กําหนดระเบียบวิธีการสุมตัวอยาง 

5. กําหนดขั้นตอน วิธีดําเนินการเก็บขอมูลตาง ๆ 

6. วางแผนพัฒนางานสําหรับประมวลขอมูล 

7. วางแผนพัฒนางานสําหรับการวิเคราะหขอมูล 

8. กําหนดการจัดเตรียมรายงาน เพื่อนําเสนอผลการวิจัยตอฝายจัดการ 
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4.  การสงเสริมการขาย  คือ กระบวนการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการตลาดในภาพรวม 

เพื่อใหเห็นถึงสวนของตลาดที่แตกตางกัน สําหรับผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง โดยแยกตลาดเหลานั้น

เปนสวนยอย ๆ ในสวนยอยเหลานี้มักจะมีลักษณะเหมือน หรือคลายกันอยางเห็นไดชัด แตก็มีความ

แตกตางกันเล็กนอย ดังนี ้

 1. วิธีตลาดแรงงาน  คือ ขายสินคาที่ใชวิธีการเดียวจูงใจลูกคาทั้งหมด เชน  การนํา

สินคาไปตั้งแผงขายที่หนาโรงงาน ซ่ึงพนักงานจะซื้อกอนกลับบาน เปนตน 

       2.  การตลาดที่เนนใหมีผลิตภัณฑที่ตางกัน คือ ผูขายพยายามผลิตสินคาหลายแบบ   

ที่มีลักษณะแตกตางกัน ทั้งรูปราง แบบ คุณภาพ และขนาด 

       3.  การตลาดที่มุงเปาหมาย คือ ผูขายดูความแตกตางของกลุมผูบริโภค แลวพัฒนา

ผลิตภัณฑใหตรงกับตลาด หรือความตองการของผูบริโภคทุกกลุม 

       4.  การตลาดควบคู คือ ผูขายมีสินคาแจก และมีการชิงรางวัลเพื่อจูงใจผูบริโภค 
 

  5.  การทําฐานขอมูลลูกคา  ตามแนวคิดทางการตลาดที่มีจุดมุงหมายที่การตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจนั้น ธุรกิจจําเปนตองศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค

ในดานตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบการวิเคราะห

พฤติกรรมของผูบริโภค มีลักษณะเปนสวนประกอบภายในจิตใจ และความนึกคิดของผูบริโภค อาจแยก

ออกไดตามรูปแบบดังนี้ 

     1. ช้ีใหเห็นปจจัยอิทธิพลตาง ๆ ทั้งหมดในเชิงรวม 

     2. ชี้ใหเห็นถึงปจจัยสวนบุคคล และปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม ตามสถานการณ  

และกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

     3.  ชี้ใหเห็นถึงปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรมในการซื้อ 
 

ประโยชนของการทําฐานขอมูลลูกคา 

1. ใชปรับปรุงกลยุทธการตลาด โดยการวิเคราะห และออกแบบกลยุทธไดถูกตองกวา 

2. สามารถมีกลวิธีการเขาพบลูกคากอนหลังดวยวิธีตางกัน 

3. สามารถปรับสวนประสมทางการตลาดที่ถูกตอง ไดประสิทธิภาพหลายแงมุมยิ่งขึ้น 

โดยใชกลยุทธเชิงรวมจึงไดผลกวา 

4. สามารถเพิ่มคุณภาพของศิลปะการปฏิบัติตามผลการตลาด โดยเฉพาะการโนมนาว 

ชักจูงใจ และการสรางอิทธิพลเหนือผูบริโภค 
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  6.  การกระจายสินคา  เปนการจัดการเคลื่อนยายสินคาที่พรอมขายไปสูผูบริโภค 

ผูประกอบการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย มักจะประสบปญหาการผลิตเกี่ยวกับจํานวนจัดจําหนาย การตั้ง

ราคาขาย หรือควรผลิตในรูปแบบไหนจึงจะเหมาะสม ควรมีขอมูลทางการตลาดประกอบการตัดสินใจ 

เชน 

       1.  วิเคราะหผลการดําเนินงานของแผนการตลาด ยอดขาย และอัตราสวนในตลาด 

มีนอยเพียงใด ชองทางการจัดจําหนายสินคาดีที่สุดหรือไม การกระจายสินคาสูงสุดหรือไม รวมทั้ง

คาใชจายในการผลิตสินคา 

       2.  วิเคราะหตลาดและพยากรณยอดขาย เพื่อทราบอาณาเขตการขาย จํานวนลูกคา 

และแนวโนมการเจริญเติบโตของตลาดสินคาแตละชนิด 

       3.  วิเคราะหผลิตภัณฑ เพ่ือใหทราบความตองการ ความพอใจ ทัศนคติที่แทจริงของ

ผูบริโภคที่มีตอสินคาใหม รวมทั้งตองทดสอบผลิตภัณฑหีบหอ 

       4.  ขอมูลดานโฆษณา  การโฆษณามีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

       5.  วิเคราะหชองทางการจําหนาย  เพื่อกระจายสินคาจากโรงงานไปสูมือผูบริโภค 

โดยผานพอคาสง ตัวแทน หรือขายเอง รวมทั้งการขนสง การจัดหีบหอ 
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ใบงานที่ 13 
 

  ใหผูเรียนอธิบายตลาดที่มีอยูในชุมชนที่เหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองคิดไวพอสังเขป 
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  …………………………………………………………………………………………………………… 
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  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่  2 

การจัดทําแผนการจัดการการตลาด 

 
  หนาที่การตลาด คือ กิจกรรมทางการตลาดที่องคกรจะตองดําเนินการใหเปาหมาย

ทางการตลาดสําเร็จลงไดดวยดี สรุปไดดังนี้ 

  1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการวิจัยตลาด คือ การตรวจสอบผลกระทบ          

ที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันที่มีผลตอการตลาด 

  2.  การวิเคราะหผูบริโภค คือ การประเมินความตองการ กระบวนการซื้อของผูบริโภค

ใหเขาใจ 

  3.  การวางแผนการผลิตและบริการ คือ การพัฒนารักษาผลิตภัณฑ ตรา การหีบหอ 

รวมทั้งการยกเลิกผลิตภัณฑบางอยาง 

  4.  การวางแผนเกี่ยวกับราคา คือ การกําหนดชวงราคา เทคนิคการตั้งราคา และการใช

ราคาเปนตัวรุก หรือตั้งรับ 

  5.  การวางแผนการจัดจําหนาย คือ การกําหนดชองทางการจําหนาย การขนสง การเก็บ

รักษา การแยกแยะ การคาสง การคาปลีก 

  6.  การวางแผนการสงเสริมการจําหนาย คือ การโฆษณา การขายโดยบุคคล และ              

การประชาสัมพันธ 

  7.  การพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคม คือ มีความรับผิดชอบในแงความปลอดภัย 

ความมีศีลธรรม และเนนประโยชนคุณคาของสินคา และบริการ 

  8.  การบริการการตลาด  คือ การวางแผนทางการตลาด การประเมินถึงความเสี่ยง             

และประโยชนของการตัดสินใจทางการตลาด 
   

การวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

  คือ การปรับตัวขององคกรธุรกิจเมื่อประสบปญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ  

สามารถแยกเปน 4 แนวทาง ไดแก  

1. การเจาะตลาด  คือ พยายามเพิ่มยอดขาย โดยเจาะเขาสูตลาดใหม ๆ มากขึ้น 

2. การพัฒนาตลาด  คือ วิธีการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบันใหขยายตัว 

เขาสูตลาดใหม 

3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ  คือ การเพิ่มยอดขาย โดยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม        

หรือปรับปรุงผลิตภัณฑเกา 

4.  การขยายชนิดผลิตภัณฑ  คือ การขยายตัวเขาสูธุรกิจดานใหม ๆ เชน ธุรกิจทอผา

ขยายตัวไปสูธุรกิจการผลิตรองเทา เปนตน 
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การวางแผนกลยุทธทางการตลาด เปนการจัดทําแผนกิจกรรมของงานทุกดานที่เขามา 

สนับสนุนแผนงานการตลาดของตนเอง ของกลุม หรือขององคกร ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทุกฝาย

ชวยกันพิจารณาทางเลือก แลวเลือกทางที่เหมาะสมกับเวลาที่จะดําเนินการควบคูกับตนทุน คาใชจาย            

ที่จําเปน เพื่อใหชวยบรรลุเปาหมายตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  สรุปปจจัยภายนอก และภายในที่มีผลกระทบดานการตลาดของตนเอง ของกลุม 

หรือขององคกร ตลอดจนพิจารณาจุดออน จุดแข็งตาง ๆ ภายใน วิเคราะหภาวการณแขงขัน โดยการ

ตรวจสอบการตลาด 

  2.  พิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ หรือลมเหลวของการตลาด             

ของตนเอง ของกลุม หรือขององคกร 

  3.  ตั้งขอสมมุติฐานอนาคตของตัวเอง ของกลุม หรือขององคกร 

  4.  กําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด 

  5.  กําหนดกลยุทธใหงานตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงค 

  6.  จัดทําแผนงาน และแผนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธ

ที่วางไว 

  7.  ติดตามผล เพื่อใหปฏิบัติตามแผน ทบทวน ปรับปรุง ใหสอดคลองกับความจําเปนตาง ๆ  

 

การจัดทําแผนการจัดการการตลาด 

  เปนการคาดการณเหตุการณตาง ๆ ในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ขั้นตอนการทําแผน           

การจัดการการตลาด มีดังนี้ 

  1.  ศึกษาสภาพแวดลอมขององคกรเกี่ยวกับอนาคต เชน ศึกษาถึงปจจัยภายนอก             

และภายในขององคกรวามีอะไรบาง ที่ตองการใหสนับสนุน หรือมีผลตอองคกรในอนาคต เชน การทํา      

น้ําสมุนไพรของกลุมแมบาน จะตองมีการทําแผนการผลิต เครื่องมือ วัตถุดิบ ราคา ผูจัดทําแผน

จําเปนตองติดตามเฝาดูอยูตลอดเวลา และจะตองศึกษาตอไปวาจะมีการพัฒนาอะไรตอไปบาง หรือ              

มีปญหาอะไรที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงผูทําแผนจะตองนํามาพิจารณาตอไป 

  2.  วัตถุประสงค  ในการกําหนดวัตถุประสงคจะเปนการกําหนดวาจะทําอะไรเพื่อใคร 

ในการกําหนดวัตถุประสงคนั้นจะตองรัดกุม และครอบคลุมส่ิงที่ตองการ 

  3.  การสรางเปาหมาย  หมายถึง จํานวนที่ระบุไว และสามารถวัดไดในระยะเวลาสั้น ๆ 

เชน ภายในป พ.ศ. 2552 จะตองจําหนายน้ําสมุนไพรได 100,000 ขวด เปนตน 

  4.  การกําหนดแผนการดําเนินงาน  หมายถึง การกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานตาง  ๆ

ซึ่งการกําหนดแผนการดํ าเนินงานนี้ จะชวยทําใหการดํ าเนินงานภายในกิจกรรมนั้น  บรรล ุ                 

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  5.  แผนปฏิบัติงาน  ในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ นั้น การมีแผนปฏิบัติงาน              

อยางเดียวนั้นยังไมเพียงพอ หากแตตองดําเนินการกิจกรรมนั้น ๆ อยางตอเนื่องตามแผนที่กําหนดไว 

กิจกรรมนั้นจึงจะสําเร็จตามเปาหมาย 

  6.  ในการดําเนินการกิจกรรม ในบางครั้งตองมีการปรับแผนตามขอมูลยอนกลับ       

นั่นหมายถึง การปฏิบัติงานตามแผนแลวผลที่ไดไมเปนไปตามแผน จะตองปรับแผน อาจจะเปนระบบ

ของงาน หรือตัวบุคคล หรือวิธีการดําเนินงานที่วางไว 

 

ตัวอยาง   ตารางแสดงการจัดทําแผนการจัดการตลาด 
 

ตารางแสดงแผนการดําเนินการของกลุมแมบาน 

กิจกรรม 
เดือนทีด่ําเนนิการ 

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

วางแผนการตลาด             

ประชาสัมพันธ             

ใหความรูฝายขาย             

ดําเนินการขาย             

สรุปผลการขาย             
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ใบงานที่ 14 
 

 ใหผูเรียนวางแผนการขายสินคาของตนเอง แลวเขียนแผนภูมิวางแผนการจัดการตลาด 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่  5 

การขับเคลื่อนสรางธุรกิจเพื่อเขาสูอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 

  สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเขาสูอาชีพ ผูประกอบการจะตองมีความรูเกี่ยวกับ

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ขั้นตอนการขับเคลื่อน

การสรางธุรกิจ สรุปปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ

ดําเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 

2. พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

3. อธิบายขั้นตอนการขับเคลื่อนสรางธุรกิจได 

4. อธิบายปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคล่ือนธุรกิจ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

  เรื่องที่  1  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 

  เรื่องที่  2  การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

  เรื่องที่  3  ขั้นตอนการขับเคล่ือนการสรางธุรกิจ 

  เรื่องที่  4  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ใบความรู 

2. แหลงเรียนรู 

3. ใบงาน 
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เรื่องที่  1 

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัตกิาร 

 

  เมื่อดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเปนที่เรียบรอยแลว ผูประกอบการควรจะตองมีการ

วิเคราะหความเปนไปไดของแผนควบคูไปดวย เพื่อประเมินความเปนไปไดของแผน เพราะแผนที่ดีตอง

อยูบนพื้นฐานความเปนไปไดและนํามาปฏิบัติจริง จึงจะเกิดประโยชนคุมคาในการดําเนินการจัดทําแผน

ดังกลาวผูประกอบธุรกิจจําเปนที่จะตองมีความรูและประสบการณเฉพาะดานเปนอยางดี หรืออาจสงให

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในแตละแผนยอย ๆ ในแผนธุรกิจ เปนผูวิเคราะหใหความเห็น ในความเปนไปได

ของแผนดังกลาว ดังนี้ 
 

1. วิเคราะหความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาใชในการกําหนดแผน  

วามีความเที่ยงตรงเพียงใด เพราะถาหากไมเที่ยงตรงมาเสียตั้งแตจุดเริ่มตนแลว สิ่งที่จะถูกกําหนดขึ้น

ตามมาก็จะคลาดเคลื่อน และหางไกลความเปนจริงที่อาจเปนไปไดในแผนทั้งหมด เชน การไดขอมูล

เกี่ยวกับคูแขงขันมาไมถูกตอง ก็ทําใหเราประเมินความสามารถของคูแขงขันผิดไป ผลที่ตามมาคือ           

อาจทําใหเราประมาทคูแขงขัน หรือใชกลยุทธท่ีผิดทางไปก็เปนได ดังนั้น ในการวิเคราะหตองตรวจสอบ

แหลงที่มาของขอมูลใหเปนแหลงที่ถูกตองสําหรับฐานขอมูล และความทันสมัยของขอมูล 

2. วิเคราะหวัตถุประสงค จะทําอะไรเพื่อใคร ในสิ่งที่จะทํามีความยาก - งาย สามารถ 

หาวัสดุ หรือวัตถุดิบที่จะใชไดตลอดทุกฤดู ทั้งคุณภาพ และปริมาณ เพื่อตอบสนองตอผูบริโภคที่ได

กําหนดไว เมื่อวัตถุดิบมีนอย หรือไมพอจํานวนผูบริโภคจําเปนตองลดลงตาม เพื่อการดําเนินธุรกิจจะได

ดําเนินการไดอยางราบรื่น ลดความเส่ียงจากปญหาสิ่งแวดลอม เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

ภัยทางธรรมชาต ิ

  3.  วิเคราะหเปาหมายที่ไดกําหนดไว  ควรมีการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค 

จะเกิดประโยชนหลายประการ คือ 

       3.1  ใชปรับปรุงกลยุทธการตลาด โดยการวิเคราะห และออกแบบกลยุทธไดถูกตองกวา   

       3.2 สามารถมีกลวิธีการเขาพบลูกคากอนหลังดวยวิธกีารตางกัน 

       3.3 สามารถปรับสวนประสมทางการตลาดที่ถกูตองไดประสิทธิภาพหลายแงมุม

ยิ่งขึ้น โดยใชกลยุทธเชิงรวมจึงไดผลกวา 

       3.4 สามารถเพิ่มคณุภาพของศิลปะการปฏิบัติตามผลการตลาด โดยเฉพาะการโนมนาว 

ชักจูง และการสรางอิทธิพลเหนือผูบริโภค 

  4.  วิเคราะหถึงผลตอบแทนของแผนปฏิบัติการ  เปนการวิเคราะหวาจะไดผลตอบแทน

คุมกับการลงทุนหรือไมเมื่อสิ้นสุดแผนการปฏิบัติการแลว ตามผลที่คาดวาจะไดรับวาจะไดกําไรเทาไร 

หรือขาดทุนเทาใด 
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หลังจากผานการวิ เคราะหทั้ง  3 ขอแลวก็พอประเมินไดว า  สมควรที่จะจัดทํา               

ตามแผนปฏิบัติการ หรือโครงการนี้หรือไม โดยพิจารณาความพรอมของตนเอง และสภาพแวดลอมอื่น ๆ  

นํามารวมพิจารณาตัดสินใจดวย แผนปฏิบัติการจะเปนไปไดมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับผูปฏิบัติ และ

วิธีปฏิบัติเปนสําคัญ หากคิดใหดีแลว จะเห็นวาแมแผนที่เขียนขึ้นไวจะดีเพียงใดหากผูนําไปปฏิบัติไมมี

ความเขาใจในแผน ไมเห็นความสําคัญ หรือไมใหความรวมมือดวยแลว ทุกอยางก็อาจลมเหลว สิ่งที่ผูทําแผน

คิดวาเปนไปไดก็อาจเปนไปไมไดในที่สุด ทางที่ดีแลวในขั้นตอนการเขียนแผน ควรจะไดเปดโอกาสให

ผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูที่มีหนาที่ในการนําแผนไปปฏิบัติ ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนดวยเพื่อให

แผนนั้น ๆ เกิดความเปนไปไดมากที่สุดในการนําไปปฏิบัติ 
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ใบงานที่ 15 
 

 ใหผูเรียนนําแผนการปฏิบัติการในบทที่ 2 มาวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่  2 

การพัฒนาแผนปฏิบตัิการ 
 

  การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เปนการนําผลการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ

ของผูประกอบการมาตอยอด เพื่อพัฒนางานอาชีพในธุรกิจของตนใหดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น กลาวคือ 

บางครั้งอาชีพหนึ่งอาจมีความสัมพันธกับอีกอาชีพหนึ่งได หรือผลพลอยไดจากอาชีพหนึ่ง กอใหเกิด

รายไดในอีกอาชีพหนึ่ง เปนการเชื่อมโยงกันเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจ หรือเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น 

ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได 3 รูปแบบ ดังนี ้
 

1. ความสัมพันธระหวางอาชีพ โดยศึกษาขอมูลอาชีพหนึ่ง กับอีกอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม 

เพื่อใหอาชีพที่มีอยูเกดิความสัมพันธกัน เชน อาชีพชาวนาเมื่อนวดขาวเสร็จแลวจะมีฟางมากมาย ไมมีเวลา 

และอุปกรณในการอัดฟาง ก็จะเกิดอาชีพพอคาอัดฟางขายใหกับผูเลี้ยงโค กระบือ และฟารมเห็ดฟาง 

และจะเกิดอาชีพการทําปุยหมักจากมูลโค และกระบือ กับเศษกองเห็ดที่เพาะเห็ดแลว เมื่อไดปุยหมักก็จะมี

ธุรกิจทําดินปลูกตนไม ซ่ึงกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย      
 

 

 

 

  2.  ผลพลอยไดจากการประกอบอาชีพ  ในการประกอบอาชีพหนึ่งหลังจากที่ไดผลผลิต

ออกแลว มักจะมีผลพลอยไดของผลิตภัณฑออกมา เชน โรงเลื่อยไมยางพารา จะมีขี้เลื่อยออกมาก จะเกิดอาชีพ 

พอคาขายขี้เลื่อยไมยางพารา ซึ่งกําลังเปนที่ตองการของผูประกอบการเพาะเห็ดกอน โดยรับจัดสงได           

ทั่วประเทศ จะเกิดอาชีพการเพาะเห็ดกอน เมื่อเห็ดออกหมดแลวกอนเห็ดจะถูกทิ้งไป จะมีคนมารับ

ไปทําปุยหมักตออีก 

ขาวสาร 

แปรรูป 

แกลบ 

อัดฟาง เล้ียงสัตว 

รําละเอียด มูลสัตว

บริโภค 

โรงส ี

เพาะเห็ด 

ปุยหมัก 

ขาวเปลือก ฟาง ชาวนา 

ปลายขาว 
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3.  การประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยู  เกิดอาชีพรับซื้อของเกา ก็กําลังเปนที่นิยม ที่เปน

อาชีพอิสระที่มีรายไดดี และก็เกิดรานรับซื้อของเกา แลวนําเอาทรัพยากรเหลานี้มาใชใหม โดยใช

เทคโนโลยีเขาชวยก็สามารถไดทรัพยากรกลับมาใชไดอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  4. ประกอบอาชีพควบคูเกื้อกูลกัน เชน การเลี้ยงสุกรบนบอปลา เมื่อใหอาหารสุกร

เศษอาหารลวงหลนลงน้ําเปนอาหารของปลา ลางคอกสุกรเศษอาหารรวมทั้งสิ่งขับถายของสุกรก็จะเปน

อาหารปลา น้ําในบอปลาใชรดผัก ดังนั้นไมไดลงทุนดานอาหารในการเลี้ยงปลา แตตองปรึกษาผูรูกอน

วาจะเลี้ยงปลาอะไรและสุกร 1 ตัวตอการเลี้ยงปลากี่ตัว  จึงจะไดผลตอบแทนที่ดีและน้ําไมเนาเสีย 

 

 

 

 

 

โรงเลื่อยไมยางพารา 

ขี้เลื่อย ปุยหมัก 

เพาะเห็ดถุง ดินเพาะปลูก 

ไมอัด 

รานรับซื้อของเกา พอคาของเกา ขายเอง 

นํามาใชใหม 

ทําโมบาย 

นํามาแปรรูป

ใหม

ขวดชนิดตาง ๆ 

โรงงานตาง ๆ รานคาปลีก 

เลี้ยงสุกร มูลสุกร น้ําในบอปลา เลี้ยงปลา ปลูกผัก 
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ใบงานที่ 16 
 

  ใหผูเรียนยกตัวอยางการพัฒนาแผนปฏิบัติการอาชีพในชุมชนโดยการเชื่อมโยงมา

อยางนอย 2 วิธี พรอมยกตัวอยางประกอบ 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 



 73

เรื่องที่  3 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนการสรางธุรกิจ 
 

 เมื่อผูเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการแลว จําเปนที่จะตองนําแผนดังกลาวไปจัดทําขั้นตอนการ

ขับเคลื่อนเพื่อสรางธุรกิจใหเกิดขึ้น จากนั้นนําขอบกพรองในการดําเนินงานมาวิเคราะห เพื่อจะได

ปรับปรุงแกไขใหแผนปฏิบัติการสมบูรณยิ่งขึ้น 

  

ขั้นตอนการขับเคลื่อนการสรางธุรกิจ 

1. การทําผลิตภัณฑหรืออาชีพ 

เปนการคนหาความคิดของตนเองในการทําผลิตภัณฑ วาจะมีความเปนไปได

หรือไม และมองเห็นชองทางที่จะจําหนายผลิตภัณฑของตนเองตามที่กําหนดไวได ซึ่งตองมีการกําหนด

ผลิตภัณฑ ดังนี้ 

        1.1  การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ตองมีการวางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ 

มีการตรวจสอบวัตถุดิบทั้งหมด และทุกครั้งที่มีการตรวจรับ ตลอดจนวัตถุดิบคงเหลือควรจดบันทึก 

โดยมุงไปที่วัตถุในทองถ่ิน หรือบริเวณใกลเคียง เพื่อลดคาใชจายในการขนสง 

        1.2  ตองดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เมื่อทําผลิตภัณฑขึ้นมาแลว ตองมีปริมาณ

เพียงพอกับความตองการของผูบริโภคไมมากเกินไปจนผลิตภัณฑเหลือ  และหมดอายุตองนําผลิตภัณฑ

กลับเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น 

        1.3  ตองกําหนดความตองการและปญหา ตองรูวาผลิตภัณฑที่จะทําสามารถ

แกปญหาอะไรใหกับผูบริโภคได ทั้งในดานบริการ ความสะดวกสบาย ความสนใจในสินคา  
 

2. การทดสอบผลิตภัณฑ 

เปนการพัฒนาแนวความคิดของตนเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตนเองสรางขึ้น               

และพยายามสรางภาพลักษณที่ดีในผลิตภัณฑของตนเอง เชน การกําหนดชื่อสินคา และตราสินคาที่

เหมาะสม และสอดคลองกับผลิตภัณฑ และจะตองมีคําถามในการทดสอบผลิตภัณฑเสมอ เชน 

 2.1 ผลิตภัณฑที่สรางขึ้นนาเชื่อถือหรือไม 

 2.2 ผลิตภัณฑเปนที่ตองการ หรือแกปญหา หรือตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบริโภคหรือไม 

 2.3 ผูใด หรือเปาหมายใดที่จะเปนคนใชผลิตภัณฑ 

 2.4 ราคาที่กําหนดไวเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ยึดหลักความมีคุณธรรม 

 2.5 จัดทําการรับรองสินคาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อจะไดเครื่องหมาย

รับรอง 
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3. การพัฒนาการตลาด 

การพัฒนาการตลาด ตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ไดแก 

 3.1 ราคาของผลิตภัณฑ เหมาะสมกับคุณภาพ และกําลังซ้ือของผูบริโภคหรือไม 

 3.2 การบรรจุหีบหอ ตองมีการออกแบบบรรจุภัณฑใหสินคาเปนที่นาสนใจสําหรับ

ผูบริโภค 

  3.3 การขาย  ตองมีการสงเสริมการขายที่เปนรูปธรรม และเขาถึงกลุมเปาหมาย 

หรือผูตองการผลิตภัณฑไดรวดเร็ว 

 3.4 การประชาสัมพันธ  ตองมีการโฆษณา หรือทําการชวนเชื่อใหผูสนใจซื้อสินคาได 

 3.5 ผลกําไร และขาดทุน  ตองมีการประเมินรายได และรายจายในการดําเนินงาน 
 

4. การประเมินและวิเคราะหผลิตภัณฑของตนเอง 

เปนการประเมินความตองการของผูบริโภค และยอดขาย กําหนดผลกําไรและขาดทุน

ของการดําเนินงานวาเหมาะสมจะขยายกิจการ หรือลดขนาดกิจการลง โดยทั่วไปนิยมประเมินจากผลกําไร 

และขาดทุนในการดําเนินงาน พรอมทั้งปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ตัวของผูประกอบอาชีพเองวามี

ความมุงม่ันที่จะดําเนินอาชีพตอไปหรือไม 
 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ หรืออาชีพใหเจริญกาวหนา 

เปนการตอบคําถามตนเองหลังจากประเมิน และวิเคราะหวาตนเองสามารถ

ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ โดยใชเทคนิค และวิธีการตาง ๆ ที่ตนเองมีความรูความสามารถ 

เชน การบรรจุหีบหอ การปรุงแตง และการประชาสัมพันธ เปนตน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองคํานึงถึง

การยอมรับของผูบริโภคเปนสําคัญ 
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เรื่องที่  4 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 

ปญหาอุปสรรค 

  ในการปฏิบัติงานมักจะมีปญหาและอุปสรรคเขามาเกี่ยวของ ทําใหธุรกิจไมสามารถ

ดําเนินงานไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว สวนใหญปญหาจะเกิดจากสิ่งที่เราไมสามารถควบคุมได เชน 

1.  ปญหาจากภัยธรรมชาต ิ

  1.1  ภัยแลง  เกิดจากการที่ฝนไมตกตามฤดูกาล หรือการขาดที่กักน้ําไวใชในฤดูแลง 

สงผลใหเกษตรกรประกอบอาชีพทางการเกษตรไมไดเนื่องจากการขาดน้ํา 

  1.2  อุทกภัย  (ภัยน้ําทวม)  ในบางครั้งฝนตกมากเกินไป จนเกินความตองการ                   

ของเกษตรกร ทําใหเกิดน้ําทวม ไรนาเสียหาย บางรายถึงขนาดหมดตัว 

  1.3  วาตภัย  (ภัยลม)  อาจจะมาในลักษณะของพายุฤดูรอนที่มีกระแสลมพัดแรงมาก  

ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายแกพืชไร พืชสวน เปนตน 

  1.4  อัคคีภัย  (ภัยไฟไหม)  มักจะเกิดในชวงฤดูรอน จากการที่กิ่งไมเสียดสีกัน ทําใหเกิด

ไฟปา ซ่ึงอาจจะลุกลามเขามาในเขตไรนาของชาวบาน ทําใหเกิดความเสียหาย 

  1.5  ศัตรูพืช  เกือบทุกปพืชไร พืชสวน มักจะถูกทําลายจากตั๊กแตน หนู ฯลฯ ทําให

เกษตรกรเสียหาย และเดือดรอน 

2.  ปญหาการตลาด 

  2.1  ปญหาการผลิตสินคาและบริการคุณภาพ ปริมาณ ราคา หีบหอ เปนขอมูลในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ จุดเสนอขาย จุดโฆษณา 

  2.2  ปญหาดานตลาดที่ตองการขาย  คือ การกําหนดเปาหมายการขายเปนชวงสั้น ๆ      

3 เดือน  6 เดือน และปรับปรุงทุก 3 เดือน  6 เดือน  โดยกําหนดพื้นที ่

  2.3  ปญหาดานนโยบาย และการขาย ไดแก ชองทางการจําหนายสินคาออกสูตลาด  

เปนการสรางความเขมแข็ง ความมั่นคงของกิจการ กลุมหรือองคกร 

  2.4  ปญหาโฆษณา  เพื่อสงเสริมการขาย การโฆษณา มีอิทธิพลทําใหผูบริโภคอยากลอง 

จึงควรเลือกขอความที่เหมาะสมกับกลุมบริโภค จะเกิดประโยชนมากที่สุด 

3.  ปญหาแหลงเงินทุน 

  การประกอบอาชีพขนาดยอม ลงทุนไมมาก แตแหลงเงินทุนไมสนับสนุน เพราะธนาคาร

มักใหการสนับสนุนการลงทุนโครงการใหญเปนสวนใหญ 

 

 

 



 76

4.  ปญหาการขาดการควบคุมการผลิต 

  ปญหาการขาดการควบคุมการผลิตเกิดจากการทําตามกัน ทําใหเกิดผลเสียหายกับ        

ผูลงทุน โดยเฉพาะอาชีพทางการเกษตร นอกจากจะตองอาศัยธรรมชาติแลวยังตองอาศัยตลาดเพื่อรับรอง

ผลผลิตดวย โดยที่ไมมีหลักประกันวาจะขายไดราคาดีเสมอไป เพราะขึ้นอยูกับความตองการของตลาด

เปนสําคัญ หากไมมีการควบคุมการผลิต เกษตรกรทําตามกันมาก ๆ ผลผลิตก็จะลนตลาด ตัวอยางปญหา

ที่เกิดจากการทําตามอยางกัน 

1. เกษตรกรเห็นวาปนี ้แตงโมขายไดราคาสูง คนปลูกแตงโมในปนี้ ไดกําไรมากก็มี

การตามอยางกัน โดยตางก็หันไปปลูกแตงโมกันในปหนา เปลี่ยนจากไรขาวโพด มันสําปะหลัง เปน

ไรแตงโม เมื่อเกษตรกรปลูกมาก ผลิตมาก ผลผลิตลนตลาด ราคาแตงโมจึงตกต่ํามาก เกษตรกรขายได

ราคาถูก เนาเสีย ขาดทุนมากมาย แตราคาขาวโพด และมันสําปะหลังราคาสูงขึ้น ถาเกษตรกรหันไป           

ปลูกขาวโพด และมันสําปะหลังอีก ในปถัดไปราคาอาจถูกลงเพราะปริมาณมากเกินไป 

2. หางสรรพสินคาเกิดขึ้นมาแขงขันกันมากเกินความจําเปน ทําใหผูบริโภคไปใช

บริการที่หางสรรพสินคา เพราะมีเครื่องอํานวยความสะดวก มีสินคาครบทุกอยาง และมีรายการสงเสริม 

การขายดวย 

  3.  ปญหาคนวางงาน  ในปจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นในขณะที่ทํามาหากินเทาเดิม              

และอาชีพตาง ๆ ก็ไมไดเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเกิดปญหาคนไมมีงานทํามากขึ้น ปริมาณการวางงานของ

ประชากรมีผลเสียหายตอเศรษฐกิจของชาติโดยตรง เพราะการมีงานทําคือการสรางผลผลิต และ 

การสรางผลผลิต คือ การทําใหเศรษฐกิจของชาติดีขึ้น เหตุผลของการวางงานอาจมาจาก 

- คนวางงาน  เพราะตลาดแรงงานมีนอย 

- คนวางงาน  เพราะไมมีฝมือ 

- คนวางงาน  ตามฤดูกาล เชน หลังการทํานา  

  สรุปผลกระทบที่เกิดจากการวางงานไดดังนี้  

- เกิดความสูญเปลาทางแรงงาน 

- ทําใหเศรษฐกิจในครอบครัวตกต่ํา และกอใหเกิดความตกต่ําตอเศรษฐกิจ 

  โดยรวม 

- ทําใหเกิดปญหาสังคม 

- ทําใหสุขภาพจิตเสื่อมโทรม 
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แนวทางแกไข 

1.  ปญหาจากภัยธรรมชาต ิ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  เกษตรกรควรนําเอาการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ    

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช โดยใหแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ตามโครงสรางในอัตราสวน 

30 : 30 : 30 : 10 

  สวนแรก รอยละ 30  ใหขุดสระกักเก็บน้ําในฤดูฝนไวเพาะปลูก และใชเสริมการปลูกพืช

ในฤดูแลงไดตลอดป ทั้งยังใชเลี้ยงปลา และปลูกพืชน้ํา พืชริมสระเพื่อบริโภค และเพิ่มรายไดใหกับ

ครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย โดยพระราชทานแนวทางการคํานวณวาตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตรตอ 

การเพาะปลูก 1 ไร โดยประมาณ และบนสระน้ําอาจสรางเลาไก เลาหมูไดดวย 

  สวนที่สอง รอยละ 30 ใหทํานาขาว เนื่องจากคนไทยบริโภคขาวเปนอาหารหลัก โดยมี

เกณฑเฉลี่ยเกษตรกรบริโภคขาวคนละ 200 กิโลกรัมขาวเปลือกตอป เกษตรกรมีครอบครัวละ 3 - 4 คน 

ดังนั้นปลูกขาว 5 ไร ผลผลิตประมาณไรละ 30 ถัง ซึ่งเพียงพอตอการบริโภคตลอดป หลังจากการ       

เก็บเกี่ยวขาวแลวยังสามารถปลูกพืชตระกูลถั่วจะไดประโยชนอีก 2 ทาง คือ ไดผลผลิตจากถั่ว และ 

พืชตระกูลถั่วจะมีความสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บไวที่ปมราก ทําใหเพิ่มปุยไนโตรเจน   

ในดินดวย 

  สวนที่สาม รอยละ 30  ใหปลูกไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ไมทําเชื้อเพลิง ไมสรางบาน 

พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อการบริโภค และใชสอยอยางพอเพียง หากเหลือบริโภคก็นําไป

จําหนายเปนรายไดตอไป 

  สวนที่สี่  รอยละ 10  เปนที่อยูอาศัย และอื่น ๆ เชน ถนน คันดิน ลานตากผลผลิต        

กองปุยหมัก โรงเพาะเห็ด พืชผักสวนครัว คอกสุกร เลาไก เปนตน 

  การบริหารจัดการดังกลาว จะสามารถแกปญหาภัยจากธรรมชาติได ทั้งภัยแลง จะม ี   

แนวกั้นน้ํารอบพื้นที่อุทกภัย จะมีแนวกําบังลมจากตนไมปลูกรอบแปลงทํากิน วาตภัยไมสามารถเขาได

เพราะมีคันดินรองน้ําปองกัน สวนศัตรูพืชมีการปลูกพืชหมุนเวียนทําใหวงจรชีวิตเปลี่ยนไป ไมสามารถ

เจริญเติบโตได 

2.  ปญหาการตลาด 

  ในการแกปญหาเกี่ยวกับแหลงเงินทุน และการขาดการควบคุม ควรยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติ ดังนี้ 

 ความพอเพียง 

1.  ความพอประมาณ พอดี ไมมากไมนอยจนเกินไปกับศักยภาพของตนเองกับ 

ภูมิสังคม และไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 
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        2.  ความมีเหตุผล ตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียง ตองเปนไปอยางมีเหตุมีผล 

             ตัดสินใจจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ และตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น 

             อยางรอบคอบ 
 

        3.   การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี คาดการณความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ  

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล และไกล  เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ

กับความเปล่ียนแปลงตาง ๆ 

 การใชคุณธรรมกํากับความรู 

1. เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต อดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการ

ดํารงชีวิต รูรักสามัคค ี

2. เงื่อนไขความรู ความรูดานวิชาการที่เกี่ยวของ และความรอบคอบที่จะนํา

ความรูมาพิจารณาเช่ือมโยงกันเพื่อดําเนินชีวิต 

 

“.....คําวา พอก็พอเพียง เพียงนี้ก็พอ  ดังนั้นคนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมี

ความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไร

ตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะ

มีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง       

ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง.....” 

 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรดา 

4  ธันวาคม  2541 
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ใบงานที่ 17 
 

  ใหผูเรียนคนควาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ที่เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขมา 2 ขอ 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่  6 

โครงการเขาสูอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 

 

 ในการเขาสูอาชีพใด ๆ ก็ตาม โครงการเปนเสมือนแนวทาง ทิศทางที่จะชวยใหการทําอาชีพนั้น

มีความชัดเจน ดังนั้น ผูประกอบการจะตองมีความรู ความเขาใจ ความสําคัญของโครงการประกอบอาชีพ 

โดยมีขั้นตอนการเขียนโครงการไดถูกตอง พรอมเขียนแผนปฏิบัติการประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบ

โครงการไดถูกตองและเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายความสําคัญของการทําโครงการประกอบอาชีพ 

2. เขียนโครงการ 

3. เขียนแผนปฏิบัติการ 

4. สามารถตรวจสอบโครงการไดถูกตองและเหมาะสม 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1    ความสําคัญของการทําโครงการประกอบอาชีพ 

เรื่องที่  2    ขั้นตอนการเขียนโครงการ 

เรื่องที่  3    การเขียนแผนปฏิบัติการ 

เรื่องที่  4    การตรวจสอบโครงการ  

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. ใบความรู 

2. ใบงาน 

3. อินเทอรเน็ต 
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เรื่องที่  1 

ความสําคัญของการทําโครงการประกอบอาชีพ 
 

 โครงการประกอบอาชีพ เปนการทํางานเพื่อนําไปสูอาชีพ และการมีรายได โดยกําหนดวิธีการ

ทํางาน และระยะเวลาลวงหนา เชน โครงการถนอมอาหารจากผลไม โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ 

โครงการถนอมอาหารจากพืช โครงการทําชุดรับแขกจากไมยางพารา โครงการทําปุยหมัก  เปนตน ซึ่ง

ในการศึกษาเรื่องโครงการประกอบอาชีพ ควรทราบรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1.  ประเภทของโครงการประกอบอาชีพ 

 โครงการประกอบอาชีพมีหลายประเภท สามารถเลือกตามความถนัด ความสนใจของแตละ

บุคคล การทําโครงการจึงควรเรียนรูประเภทโครงการ และลักษณะโครงการใหละเอียด เพื่อใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจเลือกโครงการที่ตรงกับความสนใจของตนเอง โดยสามารถแบงประเภทของ

โครงการ ดังนี ้

  1.1  ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  เปนโครงการที่ใหคุณคา และเอกลักษณ

ความเปนไทย ซึ่งเปนการสืบทอดมรดกไทยใหคงอยูตลอดไป เชน งานประดิษฐตาง ๆ การทําอาหารไทย 

และขนมไทย ตลอดจนงานศิลปหัตถกรรมตาง ๆ เปนตน 

  1.2  ประเภทรวบรวมเอกสาร หรือแหลงคนควาอื่น ๆ อาจเปนสมุดภาพ แฟมสะสมงาน 

และเอกสารการศึกษาเรื่องที่สนใจ โดยมีเนื้อหาสาระเพียงพอ และเหมาะสมกับวุฒิภาวะของบุคคล

ทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ 

  1.3  ประเภททดลอง เปนการทดลองเพื่อหาคําตอบ หรือหาผลที่จะเกิดขึ้น จากการทดลอง

ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของบุคคล เชน การสกัดสีจากพืช การถนอมอาหารจากพืชผัก และการผสมพันธุ

ปลากัด เปนตน 

  1.4  ประเภทพัฒนาจากงานเดิม  เปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบวัสดุที่ใช สีสัน ขนาด            

และรูปรางใหแตกตางจากของเดิม หรือดีกวาเดิม ทั้งดานความสวยงาม และคุณภาพ เชน กลองใสปากกา

ดินสอ พรมเช็ดเทา กระเปาผา ถุงใสของขวัญ เปนตน 
 

2.  ปจจัยการทําโครงการประกอบอาชีพ 

  การทําโครงการประกอบอาชีพมีปจจัยตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ ดังนี้ 

  2.1  ความถนัดและความสนใจในการเลือกโครงการ เพื่อปองกันความผิดพลาด               

ที่จะเกิดขึ้นระหวางเรียน ทําใหไมสามารถทําโครงการไดสําเร็จตองเปล่ียนโครงการในระหวางภาคเรียน 

ซึ่งมีผลกระทบตอการพัฒนา และพัฒนาตนเอง 
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  2.2  การรวมกลุมทําโครงการ เลือกทําโครงการในสิ่งที่สนใจ และมีความถนัดตรงกัน 

เพื ่อพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม สรางผู นํา และผูตามที่ดี ตลอดทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค           

ในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

  2.3  การนําทรัพยากรทองถิ่นมาใชทําโครงการ ซึ่งประกอบดวยวัสดุตาง ๆ ที่มี

ตามธรรมชาติ หรือเศษวัสดุที่เหลือใช รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความรูความสามารถดานตาง ๆ นํามา

เปนที่ปรึกษาในการทําโครงการ 

  2.4  งบประมาณในการทําโครงการ  ควรใชงบประมาณอยางประหยัด และราคาไมแพง

เกินไป ถาสามารถหาวัสดุที่ไมตองใชเงินทุนไดจะชวยลดคาใชจาย ทําใหตนทุนต่ํา และมีโอกาสที่จะได

กําไรมากขึ้น 

  2.5  เวลาในการทําโครงการ  การทําโครงการควรพิจารณาดานเวลาอยางรอบคอบ      

ทั้งในการปฏิบัติโครงการตัง้แตตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดทาย และประเมินวาตั้งแตแรกจนผลงานสําเร็จ

จะตองใชระยะเวลานานเทาใด และอาจเลือกไดมากกวา 1 โครงการตอภาคเรียน ซึ่งกําหนดไวในตาราง

แผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

ลําดับที่ ขั้นตอน 
ภาคเรียนที่ .....1/.......... 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  

 

 

 

     

 

2.6  สถานที่ทําโครงการ ควรสํารวจสถานที่เหมาะสม และกําหนดสถานที่ทั้งภายใน  

หรือภายนอกโรงเรียนใหชัดเจน เพื่อปองกันปญหาขาดแคลนสถานที่ทําโครงการ 

  2.7  วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือที่จําเปน ควรสํารวจวาสิ่งใดที่มีในโรงเรียน และ 

สิ่งใดขาดแคลน ควรจัดหามาจากแหลงใดตามความเหมาะสม 
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เรื่องที่  2 

ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
 

การเขียนโครงการ  กอนการปฏิบัติจริงควรมีกิจกรรมดังนี้ 

  1.  การรวมกันศึกษาตัวอยางโครงการประเภทตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ

เลือกโครงการใหตรงกับความชอบ และความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ตองพิจารณาทักษะพื้นฐาน          

ในการทําโครงการแตละประเภทวามีความยากงายเพียงใด มีความรู ความสามารถ และความถนัด

เพียงพอหรือไมในการทําโครงการ 

  2.  การรวมกลุมคนที่มีความสนใจตรงกัน  มีความมุงมั่นในการทํางานรวมกัน รักการทํางาน 

มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเอาเปรียบผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีความสนใจ

ในการทําโครงการเรื่องเดียวกัน และรวมหุนกันทําธุรกิจบริษัทแบบจําลอง 

  3.  การสํารวจความสนใจ และความตองการของทองถิ่น  รวมทั้งทรัพยากรแวดลอม 

และวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการทําโครงการวามีจํานวน และปริมาณเพียงพอในการทําโครงการหรือไม 

เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาไปสูอาชีพในอนาคต 

  4.  การตัดสินใจ  เปนการนําขอมูลจากการศึกษา และการสํารวจมาพิจารณา         

และตัดสินใจเลือกโครงการ โดยทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการ 

  5.  การประชุมกลุม  เพื่อเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงที่กําหนดไว ตามบทบาทหนาที ่            

ของแตละคน โดยมีตําแหนงสําคัญดังนี้ 

5.1 กรรมการผูจัดการ 

5.2 กรรมการฝายผลิต 

5.3 กรรมการฝายการเงิน 

5.4 กรรมการฝายบัญชี และเลขานุการ 

ในกรณีสมาชิกในกลุมมีจํานวนนอย หรือมากกวา 5 คน อาจปรับปรุงตําแหนง         

และจํานวนคนใหเหมาะสม 

  6.  ผูใหคําปรึกษา  โดยสมาชิกเลือกอาจารย หรือผูชํานาญเปนที่ปรึกษา โดยพิจารณา

จากความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงการที่กําหนดไว 

  7.  การประสานงาน  สมาชิกภายในกลุมจะตองประสานงานกันเพื่อรับผิดชอบขั้นตอนตาง ๆ 

ของการทํางาน และขออนุญาตอาจารยมาเปนที่ปรึกษา พรอมกับขอคําแนะนําในการทําโครงการ 

ตลอดจนการเขียนโครงการ บันทึกการปฏิบัติงาน การทําบัญชีรายรับ รายจาย และการคิดตนทุน               

ผลกําไร - ขาดทุน เพื่อความถูกตองของโครงการ 
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การเขียนโครงการ 
 

   1.  ช่ือโครงการ   ทําอะไร 

   2.  หลักการเหตุผล   ทําไมจึงเลือกประกอบอาชีพนี้ 

   3.  วัตถุประสงค   ทําแลวจะไดอะไรหรือเกิดประโยชนอยางไร 

   4.  เปาหมาย    ทําแลวมีผลงานอะไรมากนอยเพียงใด 

   5.  ระยะเวลาดําเนินการ  ทําเมื่อใด 

   6.  ขั้นตอนการดําเนินงาน  ทําอยางไร มีขั้นตอนทําอยางไร 

   7.  สถานที่    ทําที่ไหน 

   8.  งบประมาณ    ใชทรัพยากรอะไรบาง  จํานวนเทาใด 

   9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   สิ่งที่คิดวาจะเกิดขึ้น 

10.  ช่ือผูดําเนินโครงการ   ใครเปนผูทํา 

11.  ครูที่ปรึกษาโครงการ   ใครเปนผูคอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษา 

 

ตัวอยางการเขียนโครงการ 
 

1.  ชื่อโครงการ   การผลิตดินผสมปลูกพืช 

2.  หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบัน ดินผสมปลูกพืชกําลังเปนที่ตองการของประชาชนที่นิยมชมชอบกับ

งานอดิเรกปลูกตนไม และแมแตผูที่ปลูกตนไมเปนอาชีพ โดยเฉพาะงานปลูกไมดอกไมประดับในภาชนะ 

หรือพืชผักตาง ๆ ทั้งในเมืองหลวง และในทองถิ่น ตางก็หาซื้อดินผสมปลูกพืชที่บรรจุถุงวางจําหนาย         

อยูท่ัวไป จึงเกิดธุรกิจการซื้อขายดินผสมปลูกพืชขึ้นอยางกวางขวางตามทองถิ่นตาง ๆ ดังจะเห็นไดจาก

ในตลาดจําหนายวัสดุเกษตร จะมีผูผลิตสินคาดินผสมจําหนายในนามของดินผสมสีดา ลพบุรี เฟองฟา ฯลฯ 

การผลิตดินผสมปลูกพืช เปนงานที่ทําไดไมยาก และไมคอยสลับซับซอนมากนัก เพียงแตผูผลิตทราบ

สูตรผสม และจัดหาวัสดุในทองถิ่นมาผสมเขาดวยกัน ก็จะไดดินผสมไปปลูกพืชเปนอยางดี ดังนั้น      

เมื่อไดจัดทําโครงการผลิตดินผสมปลูกพืชขึ้นแลวก็จะทําใหมีความรู และประสบการณในการศึกษาวิชา

เกษตรกรรม ซ่ึงสามารถชวยเหลือครอบครัว ไมตองไปหาซ้ือดินผสมปลูกพืช ซึ่งสามารถทําไดดีเชนกัน 

อีกทั้งยังชวยใหมีการทดลองศึกษาคนควาเกี่ยวกับการปลูกพืช โดยใชดินผสมสูตรตาง ๆ ในการศึกษา

วิชาเกษตรกรรมระดับสูงตอไป 
 

3.  วัตถุประสงค 

  เพื่อศึกษาสูตรดินผสมปลูกพืช  จํานวน  3  สูตร 
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4.  เปาหมาย 

  ไดสูตรดินผสมปลูกพืช จํานวน  3  สูตร 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  1.  เริ่มโครงการ    วันที่  1  ตุลาคม  2552 

  2.  ส้ินสุดโครงการ วันที่  31  ธันวาคม  2552 

  3.  รวมระยะเวลาดําเนินงาน  3  เดือน 
 

6.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  1.  ศึกษาขอมูลจากหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับดิน ปุย และการปรับปรุงดินปลูกพืช 

  2.  ขอคําแนะนําวิธีผสมดินจากผูรู 

  3.  จัดทําโครงการเสนอตอครูที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ 

  4.  จัดหาวัสดุอุปกรณ ไดแก ปุยคอก ทราย ดิน จากบริเวณบาน ซื้อปูนขาว หรือ ปูนมารล  

เมล็ดผักบุง  กระถาง  และปุยยูเรีย 

  5.  การเตรียมดินผสมปลูกพืช 

     5.1  ทุบดินเหนียวใหแตกเปนกอนเล็ก ๆ และผสมตามสูตรทั้ง 3 สูตร ดังนี้ 

สูตรที่  1 

  1.  ดินเหนียว  1 สวน 

  2.  ทราย  1 สวน 

  3.  อินทรียวัตถุ  (ขุยมะพราว  ขี้เถาแกลบ  เปลือกถั่ว  ปุยคอก  ปุยหมัก) 

  4.  ปูนขาว หรือปูนมารล รอยละ 0.5 ของปริมาตรสวนผสมทั้ง 3 สวน 

 

 

 สูตรที่  2 

  1.  ดินเหนียว  1 สวน 

  2.  ปุยคอกเกา  1 สวน 

  3.  ปุยหมัก  1 สวน 

 สูตรที่  3 

  1.  ดินรวน  1 สวน 

  2.  ทราย  ½ สวน 

  3.  ใบไมผุ  1 สวน 

  4.  ปุยคอก  1 สวน 
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  สวน หมายถึง สัดสวนโดยปริมาตร 1:1:1: เชน ดินเหนียว 1 บุงกี๋  ผสมปุยคอก 1 บุงกี๋ 

และปุยหมัก 1 บุงกี๋ 

5.2  ปลูกพืชเปรียบเทียบดิน โดยใชดินที่ผสมทั้ง 3 สูตร ใสลงในกระถาง สูตรละ  

1 ใบ ใชดินธรรมดาใสกระถางอีก 1 ใบ 

5.3  นําเมล็ดผักบุงไปแชน้ํา ประมาณ 2 ชั่วโมง คัดเมล็ดที่ลอยน้ําออก 

เพราะเปนเมล็ดเสีย 

5.4  ปลูกผักบุงโดยการหวานลงไปในกระถางทั้ง 4 ใบ ๆ ละ 20 เมล็ด 

5.5  ปฏิบัติดูแลรักษา โดย  รดน้ําเชา  เย็น  กําจัดวัชพืช  ใสปุยยูเรีย 2  ครั้ง ๆ ละ  

       1 ชอนแกง 10 วันครั้ง 

5.6  จดบันทึกการปฏิบัติงาน และขอมูลการเจริญเติบโต สภาพแวดลอม ดินฟา

อากาศ อ่ืน ๆ 
 

7.  สถานที่ 

  จัดทําโครงการที่บริเวณเรือนเพาะชําของสถานศึกษา 
 

8.  งบประมาณ 

  จํานวน............................บาท 
 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1.  ไดรับความรู ทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับการผสมดินปลูกพืช 

  2.  ไดประสบการณเกี่ยวกับการปลูกพืชเปรียบเทียบดิน ซึ่งจะเปนแนวทางศึกษาคนควา

วิชาเกษตรกรรมในระดับสูงตอไป 

  3.  ไดดินผสมที่มีคุณภาพดี สําหรับนําไปปลูกพืชที่บาน 

  4.  ไดความชื่นชมยินดีจากครู อาจารย และพอแม ผูปกครอง 
 

10.  ชื่อผูทําโครงการ    

  นาย / นาง / นางสาว................................................... 
 

11.  ชื่อครูที่ปรึกษา 

  นาย / นาง / นางสาว................................................... 

 

 

 

 
 



 87

การเขียนรายงานโครงการ 

  การเขียนรายงานโครงการ จัดทําเมื่อไดปฏิบัติโครงการบรรลุตามจุดมุงหมายเรียนรู         

จบแลว ลักษณะการเขียนจะตองใชภาษาที่เขาใจงาย ส้ัน รัดกุม และสรุปไดชัดเจน ตรงไปตรงมา เพื่อให

ผูอานไดเขาใจแนวความคิด การดําเนินงาน ศึกษาคนควา และผลที่ไดรับ หัวขอการเขียนรายงาน

โครงการควรประกอบดวย 

1. ชื่อโครงการ 

2. ชื่อผูทําโครงการ 

3. ชื่อครู อาจารยที่ปรึกษา 

4. ผลการดําเนินงาน  (ระบุจุดมุงหมาย ความสําคัญของโครงการ การดําเนินงาน            

และผลการดําเนินงาน โดยเขียนสรุปอยางยอ ๆ ใชถอยคําไมมากนัก ) 

5. สรุปและขอเสนอแนะ  (สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการ และใหขอเสนอแนะ  

หรือแนวทางที่ดําเนินงานตอไป) 

6. เอกสารอางอิง 

 

ตัวอยางการเขยีนรายงานโครงการ 

 

1.  ชื่อโครงการ      การผลิตดินผสมปลูกพืช 
 

2.  ชื่อผูทําโครงการ    

  นาย / นาง / นางสาว................................................... 
 

3.  ชื่อครูอาจารยที่ปรึกษา 

  นาย / นาง / นางสาว................................................... 
 

4.  ผลการดําเนินงาน 

  จากการศึกษาโครงการการผลิตดินผสมปลูกพืช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสูตร           

ดินผสมปลูกพืช เพื่อใหเกษตรกรไดนําไปใชในการเพาะปลูกพืช และเปนการผลิตดินผสมจําหนาย              

เพื่อเพิ่มรายได โดยมีเปาหมายไดสูตรดินผสมปลูกพืชจํานวน 3 สูตร จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา             

สูตรดินผสมปลูกที่เหมาะสมมีสวนผสม ดังนี ้

  

  ดินผสมสูตรที่ 1  เหมาะสําหรับปลูกพืชผักชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะในภาคกลาง เชน 

ผักบุง  ผักกาด คะนา  มะเขือเทศ  ถ่ัวฝกยาว  แตงกวา  ฯลฯ 
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  ดินผสมสูตรที่  2  เหมาะสําหรับปลูกพืชผักบางชนิด เชน ผักกาดหัว  หอมแบง  

หอมแดง  กระเทียม กะหล่ําปลี  กะหล่ําดอก  ผักสลัด  และไมดอกไมประดับบางชนิด เชน กุหลาบ  

เบญจมาศ  แกลดิโอลัส  ฯลฯ 

  ดินผสมสูตรที่ 3  เหมาะสําหรับปลูกไมดอกไมประดับ เชน กุหลาบ  เฟองฟา  ชบา  

โกสน  เยอบีรา  บอนส ี
 

5.  สรุปและขอเสนอแนะ 

  จากสูตรดินผสมปลูกพืชทั้ง 3 สูตร จะตองใชกับการปลูกพืช และไมดอก ตามความเหมาะสม

ของพืช และจากผลการดําเนินการโครงการนี้ ทําใหเกษตรกรสามารถผลิตดินผสมปลูกพืชไดใชเองได 

และสามารถผลิตเพื่อจําหนายเปนการเพิ่มรายไดของครอบครัว 
 

6.  เอกสารอางอิง 

  1.  กองบรรณาธิการวารสารบานและสวน. สารานุกรมไมประดับในประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร.  อมรินทรการพิมพ.  2525 

  2 .  มหาวิทยาลัย เกษตร ศาสตร .  การใชและปรั บปรุ งดินปลูกตนไมในบา น 

กรุงเทพมหานคร.  โรงพิมพรุงเรืองธรรม.  2523 
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ใบงานที่ 18 
 

  ใหผูเรียนเขียนโครงการที่ตัวเองชอบ และมีความถนัดมา 1 โครงการ 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่ 3 

การเขียนแผนปฏิบัติการ 
 

  การเขียนแผนปฏิบัติการ เปนการนํากิจกรรมตาง ๆ ในโครงการมาเขียน เพื ่อนํา               

เขาสูการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดงาน ระยะเวลา และผูปฏิบัติ หรือผูรับผิดชอบไวในตารางดังนี้ 

   

ตัวอยางแผนปฏิบตัิการ 

กิจกรรม การปลูกหนอไมฝรั่งเกษตรอินทรีย 2 ไร    

ผูรับผิดชอบ..................................................... 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ หมาย

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

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ศึกษาขอมูลตาง ๆ 

- เกษตรอินทรีย 

- การปลูกหนอไมฝรั่ง 

เขียนโครงการ 

จัดหาและรวบรวม 

วัสดุ อุปกรณ เงินทุน 

สถานที ่

เตรียมดิน 

ปลูกพืชตระกูลถั่ว 

เพาะเมล็ด 

ไถกลบพืชตระกูลถั่ว 

ใสปุยหมัก  1 ตัน/ไร 

เตรียมแปลงปลูก 

ปลูกหนอไมฝรั่ง 

รดน้ํา 

แตงตน 

ฉีดเชื้อไตรโคเดอรมา 

พรวนดิน ดายหญา 

ใสปุยหมัก 300 กก/ไร 

เก็บหนอไมเขาเกรด 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ซึ่งการปฏิบัติงานโครงการตามแผนที่กําหนดไว จะตองระบุใหชัดเจนวา ทําเรื่องอะไร 

มีใครทําบาง และกําหนดระยะเวลาเสร็จส้ินโครงการดวย 
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ใบงานที่  19 
ใหผูเรียนจดัทําแผนการปฏิบัติการ 1 เรื่อง ตามแบบฟอรมที่กําหนดให 

 

แผนปฏบิัตกิาร 

กิจกรรม................................................................. 

ผูรับผิดชอบ................................................ 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ หมาย

เหตุ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
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เรื่องที่  4 

การตรวจสอบโครงการ 
 

การตรวจสอบโครงการ  

 การตรวจสอบโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความคืบหนาของโครงการ ตลอดอายุ                   

ของโครงการ คําถามที่สําคัญสําหรับผูทําโครงการไดแก 

- โครงการนี้คืบหนาตามกําหนดเวลาหรือไม 

- โครงการนี้จะเสร็จภายในงบประมาณที่กําหนดหรือไม 

- ผลงานจะเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชตอบคําถามเหลานี้ รายงานจะขึ้นอยูกับ               

การสรางองคกรและรายงานที่กําหนดไวกอนหนานี้ 

การตรวจสอบโครงการแบงเปน 2 ประเภท 

1. การตรวจสอบโครงการในระหวางการดําเนินการ เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขใน

กรณีที่ปจจัยตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2. การตรวจสอบโครงการหลังการดําเนินงาน  เพื่อปรับปรุงการบริหารโครงการในอนาคต 

ลักษณะการตรวจสอบ 

 - โครงการหลัก ใชวิธีการเยี่ยมชม สอบถาม จดบันทึก 

 - โครงการขนาดกลาง  มีแผนการเขาตรวจสอบชัดเจน ตรวจสอบเปนระยะ  

 - โครงการขนาดใหญ มีแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน รัดกุม และมีความถี่ในการตรวจสอบมากขึ้น 

ผูตรวจสอบ 

 - คนในธุรกิจ กิจการ องคกร ที่ไดรับการแตงตั้ง 

 - ผู ตรวจสอบภายนอกซึ่ง เปนกลุ มว ิชาชีพที่ได รับการฝกฝน การตรวจสอบโครงการ                

                  มาโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติของผูตรวจสอบ 

1. มีความเชี่ยวชาญความรูดานการตรวจสอบ 

2. ไดรับการยอมรับจากกลุมอาชีพ 

3. มีความรูดานเทคนิคการบริการโครงการ : การเงิน บัญชี ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

4. มีความสามารถในการวิเคราะห 

5. ตองมีความสามารถในการเขียนรายงาน 

6. มีความสามารถในการฟง  
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บรรณานุกรม 

 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม, กระทรวงศกึษาธิการ.  ชุดการเรียนวิชาการจัดการและการตลาด 

     หนวยที่ 1  (บังคบัเรียน)  ปจจัยในการประกอบอาชีพ.  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 

     อาชีพ  พุทธศักราช  2533. 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม, กระทรวงศกึษาธิการ.  ชุดการเรียนวิชาการจัดการและการตลาด 

     หนวยที่ 3  (บังคบัเรียน)  ตลาดและการศกึษาความตองการของตลาด.  ตามหลักสูตร 

     ประกาศนียบตัรอาชีพ  พุทธศักราช  2533. 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม, กระทรวงศกึษาธิการ.  ชุดการเรียนวิชาการจัดการและการตลาด 

     หนวยที่ 5  (บังคบัเรียน)  การทําแผนและโครงการประกอบอาชีพ.   ตามหลักสูตร       

     ประกาศนียบตัรอาชีพ  พุทธศักราช  2533. 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม, กระทรวงศกึษาธิการ.  ชุดการเรียนวิชาการจัดการและการตลาด 

หนวยที่ 6  (บังคบัเรียน)  การบันทกึการประกอบอาชีพ.  ตามหลักสูตร          

ประกาศนียบตัรอาชีพ  พุทธศักราช  2533. 

อราม คุมทรัพย.  2543.  เกษตรธรรมชาติเชิงธุรกิจ.พืช. กรงุเทพมหานคร : หจก.กิจเทรดดิ้ง.  
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรยีน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

 นายวิเชียร ใจจติร ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  

   จังหวัดสระกว   

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นายพิชิต แสงลอย ผูอํานวยการ กศน. อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. วาที่ ร.ต.อัมพร มากเพชร สถาบัน กศน.ภาคกลาง 

3. นายวิเชียร ใจจติร ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

  จังหวัดสระแกว 

4. นางสาวกฤษณา โสภี ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

  จังหวัดสระแกว 

5. นางสาวทิพวรรณ สิทธิรังสรรค ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณ 

  สังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

6. นายสุธี วรประดษิฐ สํานักงาน กศน.จังหวัดตราด 

7. นางอุบล ทัศนโกวิท กศน.อําเภอสันทราย สํานกังาน กศน.จังหวัดเชียงใหม 

8. นายสุวิชา อินหนองฉาง กศน.อําเภอแมริม สํานักงาน กศน.จังหวดัเชียงใหม 

9. นายสกล พรหมภิญโญ กศน.อําเภอบานธิ สํานักงาน กศน.จังหวดัลําพูน 

10. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

12. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   

คณะทํางาน 

1.   นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผู้พฒันาและปรับปรุงครั�งที�  �  (วนัที�  � - ��  พฤศจกิายน  ����) 

1.  นางอัญชลี  ธรรมกะวิธกีุล  

2.  นางดุษฎ ี  ศรีวัฒนาโรทัย 

3.  นายสุธี  วรประดษิฐ 

4.  นางสาวกฤษณา  โสภ ี

5.  นายสุภาพ  เมืองนอย 

6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 

 

ผูพิมพตนฉบบั 

1. นางสาวปยวด ี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางสาวเบญ็จวรรณ อําไพศรี  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  นางสาวเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

 




