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คํานํา
กระทรวงศึก ษาธิก ารได ประกาศใชหลัก สูต รการศึก ษานอกระบบระดั บการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลัก สูตรที่พัฒนาขึ้ นตามหลักปรัชญาและ
ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสมความรู
และประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสราง
รายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น สํานัก งาน กศน. จึ งได พิจ ารณาทบทวนหลัก การ จุด หมาย มาตรฐาน ผลการเรี ย นรู
ที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตอง
ปรั บปรุ งหนั งสือเรี ย น โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้ อหาสาระเกี่ ย วกั บอาชีพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
การเตรียมพรอม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและ
วิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด
เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญา
ทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
และผูเกี่ ยวข องในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ศึก ษาคน คว า รวบรวมขอมูลองคค วามรู จากสื่อต าง ๆ มา
เรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระ
ของรายวิชา สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน
ชุด นี้ จ ะเปน ประโยชน แก ผูเรี ย น ครู ผูสอน และผูเกี่ ย วข องในทุก ระดั บ หากมีข อเสนอแนะประการใด
สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ รหัส อช21002 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เปนหนังสือเรียนทีจ่ ัดทําขึน้ สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ผูเรียนควรปฏิบัติ
ดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง และขอบขาย
เนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามทีก่ ําหนด ถาผูเรียนไม
เขาใจควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจเนื้อหาใหม
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ
อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ
เพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. แบบเรียนเลมนี้มี 7 บทเรียน ประกอบดวย
บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ
บทที่ 2 การทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง
บทที่ 4 การจัดการผลผลิต การบริการ
บทที่ 5 การจัดการการตลาด
บทที่ 6 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
บทที่ 7 โครงการพัฒนาอาชีพ

โครงสรางรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สาระการเรียนรู
การประกอบอาชีพจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษา
วิเคราะห ทักษะในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดในอาชีพที่ประกอบการอยูในขณะนั้น วามีจุดออน
จุดแข็ง อยางไร เพื่อปรับปรุงแกไขใหทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรู ความเขาใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู กระบวน
การผลิต กระบวนการตลาดที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกตใชภูมิปญญา
มีค วามรู ความเข า ใจและสามารถจั ด ทํ า แผนงานและโครงการธุ ร กิ จ เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ
เขาสูตลาดการแขงขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสูความเขมแข็ง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
ในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได
2. เห็นความสัมพันธของการจัดระบบเตรียมความพรอมกับการพัฒนาอาชีพ
3. ปฏิบัติการวิเคราะหทักษะในการพัฒนาอาชีพ
4. อธิบายความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพได
5. ดําเนินการปรับปรุงแผนธุรกิจดานการจัดการการผลิตหรือการบริการ และดานการจัดการ
การตลาดตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
6. อธิบายความสัมพันธระหวางระบบการพัฒนาธุรกิจกับการขับเคลื่อนธุรกิจอยางมีคุณธรรม
7. ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงการพัฒนาอาชีพได
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ
บทที่ 2 การทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง
บทที่ 4 การจัดการผลผลิต การบริการ
บทที่ 5 การจัดการการตลาด
บทที่ 6 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
บทที่ 7 โครงการพัฒนาอาชีพ

1

บทที่ 1
ทักษะในการพัฒนาอาชีพ
สาระการเรียนรู
การประกอบอาชีพ จํ า เปน ตอ งมีก ารพัฒ นาทั้ง ดา นกระบวนการผลิต และกระบวนการตลาด
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสินคาอยูในตลาดไดนาน โดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุก ตใ ชกับภูมิปญ ญา
ใหเหมาะสม
นอกจากจะมีความรู ความสามารถในทักษะกระบวนการผลิตและกระบวนการตลาดแลว ผูประกอบ
ธุรกิจจําเปน ตองมีค วามสามารถดานอื่น ๆ ประกอบดว ย ไดแก การหาแหลงที่เอื้อตอการพัฒ นาอาชีพ
ความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ จึงจะทําใหอาชีพมีความเขมแข็ง
กอนที่จะฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพจะตองทราบวา จะฝก ทัก ษะอะไรบาง แลว วางแผนการฝก วา
จะฝกอยางไร ที่ไหน เมื่อไร ระหวางการฝกควรมีการจดบันทึกเพื่อสรุปเปนองคความรู
ตัวชี้วัด
1. อธิ บ ายความจํ า เปน ในการฝก ทั ก ษะกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ ใ ชน วั ต กรรม
เทคโนโลยี
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพ และระบบการจัดการเพื่อการพัฒนาอาชีพ
โดยประยุกตใชภูมิปญญา
3. อธิบายแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาอาชีพได
4. สามารถวิเคราะหตนเองในการพัฒนาอาชีพได
5. อธิบายวิธีการวางแผน การฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพได
6. มีทักษะการบันทึกขอมูล การฝกทักษะและขอมูลจากแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการฝกทักษะ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 ความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพ
เรื่องที่ 3 แหลงเรียนรู และสถานที่ฝกอาชีพ
เรื่องที่ 4 การวางแผนโดยการกําหนดสิ่งตาง ๆ
เรื่องที่ 5 การฝกทักษะอาชีพ
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เรื่องที่ 1 ความจําเปน ในการฝก ทัก ษะ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใ ชน วัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ
1.1 ความจําเปนในการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาทักษะอาชีพดานตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด ไดแก ความรู ความสามารถ
ในกระบวนการผลิต และกระบวนการการตลาด การพัฒนาอาชีพมีความสําคัญและจําเปน ดังนี้
1. ด านเศรษฐกิ จ จากการแขงขั นทางธุรกิ จ ที่มีก ารแขงขัน ทางการตลาดสูง จึ งเกิ ดการรวมกลุม
การค าตาง ๆ เชน เขตการคา เสรีอ าเซีย น เขตเศรษฐกิจ ยุโ รป ดัง นั ้น การพัฒ นาอาชีพจึงจํ า เปน ตอ งมี
การพัฒนาสินคาใหสามารถเขาสูตลาดการแขงขัน และเปนที่ยอมรับของตางประเทศ
2. ดานสังคม ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีจะสงผลใหสภาพของสังคมดีขึ้น เชน ปราศจากโจรผูราย
3. ดานการศึกษา ครอบครัวที่มีเศรษฐกิจดีจะสามารถสงบุตรหลานเขารับการศึกษาไดตามความ
ตองการ และในอนาคตเยาวชนเหลานี้ก็จะเปนประชากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
สงผลตอเศรษฐกิจ สังคมใหมีความเจริญกาวหนาตอไป
1.2 ความจําเปนในการพัฒนากระบวนการผลิต
จากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลใหความตองการสินคาของผูบริโภคมีความ
แตกต างกั น ทั้งทางด านปริ มาณและด านคุ ณ ภาพ ดั งนั้ น การพัฒ นาอาชีพ จึง มีค วามจํา เปน เพื่อ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เทคนิคและวิธีการในการพัฒนากระบวนการผลิต และกระบวนการตลาด โดยการ
นําภูมิปญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
กระบวนการผลิต เปนการบริหารจัดการดานทุน แรงงาน ที่ดินหรือสถานที่ใหเกิดผลผลิตหรือสินคา
ที่มีการพัฒ นาอย างต อเนื่ อง เพื่อใหตรงกับความตองการของตลาด องค ประกอบของกระบวนการผลิต
นําเสนอไดตามแผนภูมิ ดังนี้
องคประกอบ
กระบวนการผลิต

ทุน
แรงงาน
สถานที่
การจัดการ

ศึกษา วิเคราะห

สรุปสิ่งที่ตองพัฒนา
แผนภูมิ กระบวนการผลิต
1. ทุน หมายถึง ปจจัยที่เปนเงินทุน วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งตองศึกษาวามีทุนใด
เขามาเกี่ ย วข อ ง และถ า จะปรั บ ปรุ ง แก ไ ขต อ งพิ จ ารณาว า ต อ งใช ทุ น ประเภทใดมากน อ ยเพี ย งใด

3
ลดจํา นวนที่ใชไปบางไดหรือไม หรือใชสิ่งทดแทนที่มีราคาถูกแทนสิ่งที่มีราคาแพงไดหรือไม หรือเนนใช
ทุนที่มีอยูในทองถิ่น เพราะถาใชทนุ จากที่อื่นจะมีคาใชจายสูงขึ้น เชน คาขนสง คาแรงงาน ถาเปนเงินที่ตอง
ใชในการลงทุนที่ตองไปกูยืม เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจะทําอยางไรถึงจะลดดอกเบี้ยใหต่ําลง ซึ่งจะมี
ผลตอการลดตนทุน
2. แรงงาน หมายถึง แรงงานคน สัต ว เครื่ องจั ก รต าง ๆ ที่ใ ชใ นการผลิ ต ผูเรี ย นจะต องศึก ษา
วิเคราะห การใชแ รงงานวาใชแรงงานคุ มคา กับเงิน ทุน และเวลาหรือ ไม ใชแ รงงานเหมาะสมกับงาน
หรือขนาดของพื้นที่หรือไม เชน พื้นที่นอยก็ควรใชแรงงานคนไมควรใชเครื่องจักรขนาดใหญ แรงงานที่ใช
มีคุณภาพหรือไม มีการใหขวัญกําลังใจแกแรงงานที่ใชหรือไม
3. สถานที่ หมายถึง ที่ดิ นทํากิน หรือสถานที่ต าง ๆ เชน หางสรรพสิน คา รานคา ซึ่งเปนสถานที่
ประกอบการ ถาเปน ที่ดิน ทํากิน อาชีพเกษตรก็อาจจะพิจ ารณาวาไดใ ชที่ดิน คุมคากับการลงทุน หรือไม
ใชทั้งหมด หรื อใชอยางเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือเลี้ย งสัตว หรือไม มีก ารทํานุบํารุงที่ดิ นทํากิน บาง
หรือไม เชน บํารุงดินโดยปลูกพืชตระกูลถั่ว แลวไถกลบเพื่อบํารุงดิน
สําหรับอาชีพบริการ เชน ขายอาหาร เปดรานเสริมสวย ซอมรองเทา นวดแผนโบราณ ซึ่งตองอาศัย
ทําเลที่ตั้ง เชน อยูในยานชุมชน การเดิ นทางสะดวกสบาย มีที่จอดรถใหลูกคา สิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองนํามา
พิจารณาเพื่อพัฒนาใหดีขึ้น
4. การจัด การ เปน การนํา ทุน แรงงาน และที่ดิน หรือ สถานที่ไปบริห ารจัด การใหเกิด ผลผลิต
อยางคุมคาและไดประโยชนสูงสุด ดังนั้น การจัดการจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการประกอบธุรกิจ ถามี
กระบวนการจัดการที่ผานการคิด วิเคราะห วางแผนอยางเปนขั้น ตอน รอบคอบบนฐานขอมูลที่เปน จริ ง
และตามสถานการณในขณะนั้นก็นับวาไดเปรียบกวาบุคคลอื่น ๆ ที่ไมไดใหความสําคัญ แตทําดวยความ
เคยชิน ทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงทําใหธุรกิจมีแตคงที่หรือถอยหลัง เพื่อใหอาชีพดําเนินตอไปได
มีรายไดใหครอบครัวมีกินมีใชในครัวเรือน ควรตองคํานึงถึงการออมเงินเพื่อเปนหลักประกันของครอบครัว
ต อการดํ ารงชี วิ ต ของลูก หลานและการศึก ษาต อ การประกอบอาชีพจํ าเปน ต องมีก ารจั ด การในการนํ า
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใชในการผลิต เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ
ของตลาด
1.3 ความจําเปนในการพัฒนากระบวนการตลาด เปนการบริหารจัดการดานการตลาด เริ่มตั้งแตการศึกษา
ความตองการของลูกคา การกําหนดเปาหมาย การทําแผนการตลาด การสงเสริมการขาย การกําหนดราคาขาย
การขาย การสงมอบสินคาใหกับลูกคา ผูผลิตก็ตองศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของกระบวนการตลาด
ทุกขั้นตอนเพื่อนําขอมูลมาใชพัฒนาอาชีพ
การตลาดเปนเรื่องยากของผูประกอบอาชีพใหม รวมถึงผูที่ประกอบอาชีพอยูแลว การศึกษาขอมูล
และการทําความเขาใจในวิธีการตลาดจะสามารถนํามาปรับใชเพื่อการพัฒนากระบวนการตลาด สามารถ
แสดงกระบวนการไดตามแผนภูมิ ดังนี้
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กระบวนการตลาด

องคประกอบ
ผลิตภัณฑ สินคา
ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย
สงเสริมการขาย

ศึกษา วิเคราะห

สรุปสิ่งที่ตองพัฒนา
แผนภูมิ กระบวนการตลาด
1. ผลิตภัณฑ สินคา หมายถึง ผลผลิต ผลิตภัณฑ การบริการ เชน ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ
แปรรูปตาง ๆ หรือเปนสินคาประเภทบริการ เชน ขายอาหาร เสริมสวย นวดแผนโบราณ ซึ่งผูประกอบการ
ตองพิจารณาความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลาวา ความตองการนั้นลดลงหรือเพิ่มขึ้น ถาลดลงจะตองมี
การศึ กษา วิ เคราะห ลัก ษณะของผลผลิ ต ผลิ ตภั ณฑ เชน รู ปลัก ษณ ความสวยงาม ความตื่ น ตาตื่ น ใจ
ประโยชน ของการใชสอย โดยยึ ด ความต องการของกลุมลู กค าเปน สําคั ญ สําหรั บอาชีพบริ การต องให
ความสําคัญกับการบริการดวย เชน มารยาทการบริการ ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ
2. ราคา หมายถึง การตั้งราคาขายสิน ค า ซึ่งขึ้ น อยู กั บตน ทุน การผลิต เชน ค าวั สดุ อุปกรณ
คาดอกเบี้ย คาเชาสถานที่ คาแรงงาน คาประชาสัมพันธ คาขนสง คาน้ํามัน ถาสงไปขายตางประเทศจะมี
ราคาแพงกวาขายในประเทศไทย แตอยางไรก็ตามผูขายควรเนนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินคาและควรใหใกลเคียงกับคูแขงขัน ถาสินคาใดคูแขงนอย ผูขายก็ควรตั้งราคาใหยุติธรรมกับผูบริโภค
ไมควรเอาเปรียบลูกคาเกินไป
ดังนั้น ผูประกอบการควรศึกษาวิเคราะหวา ราคาของปจจัยการผลิตผันแปรอยางไรลดลงหรือ
เพิ่มขึ้น หรือจัดหาวัสดุที่มีราคาถูกทดแทนวัสดุที่ราคาแพงได เพื่อใหตนทุนลดลงได หรือสามารถปรับลด
อัตราดอกเบี้ย คาเชาสถานที่ คาขนสง หรือลดการประชาสัมพันธก็จะทําใหตนทุนการผลิตลดลง ซึ่งจะมี
ผลตอการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ ถากําหนดราคาขายต่ํากวาคูแขง แตปริมาณการขายมากจะดีกวาขาย
ราคาแพง ซึ่งผลกําไรโดยรวมสูงกวาก็นาจะยึดหลักการนี้
3. ชองทางการจัดจําหนาย เปนการกระจายสินคาใหไปถึงผูบริโภคอยางปลอดภัย ซึ่งมีหลายวิธี
เชน การขายผานคนกลาง การขายปลีก ซึ่งผูประกอบการจะตองพิจารณาความรู ความสามารถและศึกษา
ศักยภาพของตนเองในการเลือกชองทางการจัดจําหนายสินคา ซึ่งไมจําเปนตองมีชองทางจําหนายสินคาเพียง
วิธีเดียว อาจใชหลาย ๆ วิธีเพื่อใหเหมาะสม เชน แตเดิมขายผลไมผานคนกลางเพียงอยางเดียว ตอมาเพิ่ม
วิธีการขายปลีก ทําใหมีชองทางการจัดจําหนายทั้งขายผานคนกลางและขายปลีก
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4. การสงเสริมการขาย เปนการใชเทคนิคหรือวิธีการใหลูกคารูจักและตองการซื้อสินคาโดยวิธีตาง ๆ
เชน การจัดใหมีการชิงรางวัล การมีสวนลด การซื้อ 1 แถม 1 การสงเสริมการขายอาจจะประชาสัมพันธโดย
วิธีตาง ๆ เชน แจกแผนปลิว ประกาศลงในหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน
นอกจากจะสงเสริมการขายดวยวิธีตาง ๆ แลว การบริการหลังการขายก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะการที่
ลูกคาสั่งซื้อสินคาครั้งหนึ่งนั้น ไมไดหมายความวาผูขายจะขายไดครั้งเดียว แตหากมีการบริการหลังการขายที่ดี
ลูกคาก็สามารถกลับมาซื้อใหม หรืออาจบอกตอคนอื่น ๆ ใหมาใชบริการก็ได ดังนั้น ผูประกอบการจะตอง
ศึกษา วิเคราะห การสงเสริมการขายที่ดําเนิ นการอยูว า มีข อดี ขอเสียอย างไร ควรมีการปรั บปรุงวิธีการ
หรือไมอยางไร
---------------------------------กิจกรรมที่ 1
แบบวิเคราะหอาชีพเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ใหผูเรียนแตละคนไปสอบถามผูประกอบอาชีพที่ผูเรียนสนใจหรืออาชีพที่ตนเองประกอบการอยู
เกี่ย วกับสถานที่ดําเนิน งาน และสิ่งที่ค วรปรับปรุง ทั้งดานกระบวนการผลิต และกระบวนการตลาด
แลวบันทึกลงในแบบบันทึก

แบบบันทึก
วิเคราะหอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพ
ชื่อผูประกอบอาชีพ............................................................... อาชีพ..................................................................
ที่อยู......................................................................................................................................................
เรื่อง
1. กระบวนการผลิต
1.1 การใชทุน
มี ก ารใช ทุ น ประเภทใดบ า งและ
พัฒ นาอย างไร มีสภาพ ปญ หา อุปสรรค
อยางไรและควรปรับปรุงอยางไร
1.2 การใชแรงงาน
แรงงานที่ใชงานเปนแรงงานประเภทใด
มีปญหา อุปสรรคอยางไรและควรปรับปรุง
อยางไร

สภาพที่ดําเนินงาน

สิ่งที่ควรปรับปรุง
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เรื่อง
1.3 สถานที่ทํากิน
มีการพัฒนาสถานที่ทํากินมากนอย
เพีย งใด เปน ของตั วเองหรือเชา มีปญหา
อุปสรรคอยางไรและควรปรับปรุงอยางไร
1.4 การจัดการ
มี วิ ธี ก ารพั ฒ นาการจั ด การด า น
การวางแผน การดําเนินการตามแผน มีการ
จดบัน ทึก มี ก ารทํ าบั ญ ชี รั บ -จ า ยหรื อ ไม
และคุ มค ากั บการลงทุน หรื อไม มีปญ หา
อุปสรรคอยางไร และควรปรับปรุงอยางไร
2. กระบวนการตลาด
2.1 ผลผลิต ผลิตภัณฑ การบริการ
มีการผลิตสินคาและการพัฒนาสินคา
ใหตรงกับความตองการของลูกคาหรือไม
และพั ฒ นาอย า งไร มี ป ญ หา อุ ป สรรค
อยางไรและควรปรับปรุงอยางไร
2.2 ราคา
มีก ารตั้ งราคาและการปรั บปรุ งการ
ตั้งราคาที่เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใ ด
คุมกับการลงทุน และราคาขายของคูแขงขัน
เปนอยางไร มีปญหาอุปสรรคอยางไรและ
ควรปรับปรุงอยางไร
2.3 ชองทางการจัดจําหนาย
มีช อ งทางการจั ด จํ าหน า ยและการ
พั ฒ นาช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยหรื อ ไม
อย า งไร มี ปญ หา อุปสรรค อย า งไรและ
ควรปรับปรุงอยางไร
2.4 การสงเสริมการขาย
มีการสงเสริมการขายและการพัฒ นา
การสงเสริมการขายหรือไม อยางไร มีปญหา
อุปสรรคอยางไรและควรปรับปรุงอยางไร

สภาพที่ดําเนินงาน

สิ่งที่ควรปรับปรุง
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กิจกรรมที่ 2
แบบบันทึกแนวทางการพัฒนาอาชีพ
ใหผูเรี ยนรวมกลุมตามอาชีพที่ไดไปสัมภาษณ ผูรู หรื อผลการวิ เคราะหอาชีพของตนเอง
ตามใบงานที่ 1 โดยนํ าข อมูลที่ได มาแลกเปลี่ย นความรู ซึ่งกั น และกั น แลว ใหผูเรี ย นสรุ ปเปน แนวทาง
การพัฒนาอาชีพของตนเอง พรอมเงื่อนไข (ถามี) เพื่อนําไปสูความเปน ไปได ในการพัฒ นาอาชีพ ลงใน
แบบบันทึก
แบบบันทึก
แนวทางการพัฒนาอาชีพ
อาชีพ.......................................................................................................................
เรื่อง
1. การพัฒนากระบวนการผลิต
1.1 การใชทุน

1.2 การใชแรงงาน

1.3 สถานที่

1.4 การจัดการ

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

เงื่อนไข (ถามี)
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เรื่อง
2. กระบวนการตลาด
2.1 ผลผลิต ผลิตภัณฑ การบริการ

2.2 ราคา

2.3 ชองทางการจัดจําหนาย

2.4 การสงเสริมการขาย

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

เงื่อนไข (ถามี)
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1.4 การพัฒนาอาชีพตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญา
ในปจจุบันการพัฒนาอาชีพตอยอดเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูผลิต เพราะการที่มีผูผลิตจํานวนมาก
ที่ผลิตสินคาซ้ํา ๆ กันจะทําใหเกิดตัวเลือกในการบริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการดีสําหรับผูบริโภค แตไมดี
สําหรับผูผลิตเพราะจะทําใหเกิดสวนแบงตลาดมากขึ้น ดังนั้นผูผลิตตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
พัฒนาตอยอดจากผลิตภัณฑเดิมใหมีความแตกตางและนาสนใจสําหรับผูบริโภค
ภูมิปญญา หมายถึงความรู ความสามารถ ความชาญฉลาด ทักษะและเทคนิคอันเกิดจากพื้นความรู
ที่ผานกระบวนการสืบทอด เลือกสรร ปรับปรุง พัฒนา การสรางงาน ดวยประสบการณที่สะสมมาเปน
เวลานานอยางเหมาะสม สอดคลองกับยุคสมัย
การพัฒนาอาชีพโดยการประยุกตใชภูมิปญญา เปนการนําภูมิปญญามาเชื่อมโยงใหสอดคลองกับ
อาชีพเดิม จึงจําเปนตองศึกษา วิเคราะห จุดออน จุดแข็งของอาชีพ ถึงแมเรื่องใดจะเปนจุดแข็งอยูแลว ก็ตอง
วิเคราะหวาควรจะพัฒนาอะไรไดอีก สวนจุดออนยิ่งตองวิเคราะหอยางรอบคอบถี่ถวน เพื่อใหดีขึ้นกวาเดิม
เชน ปจจุบันนิยมใชของโบราณ ก็อาจจะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ เชน มีอาชีพขายกาแฟอยูแลว
ก็อาจจะนําวิธีชงกาแฟแบบโบราณมาประยุกตใช เพื่อใหเปนจุดขายและเปนการอนุรักษของดีดั้งเดิม
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กิจกรรมที่ 3
ภูมิปญญาที่ตอ งใชในการพัฒนาอาชีพ
ให ผูเรี ยนวิ เคราะหอาชีพที่สนใจว า จะนํ าภู มิปญญามาประยุกต ใชในการพัฒนาอาชีพได อย างไร
ลงในแบบบันทึก โดยมีผูรูชวยพิจารณาความเปนไปไดของภูมิปญญาที่จะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
แบบบันทึก
ภูมิปญญาที่ตองใช
อาชีพ .......................................................................................................................
ชื่อผูรู ........................................................................................................................
ภูมิปญญาที่ใช……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพไดอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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1.5 ทักษะการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหมที่ยังไมเคยใชมากอนหรือเปนการ
พัฒนา ดัดแปลง มาจากของเดิมที่มีอยูแลว
เทคโนโลยี หมายถึง การใช ค วามรู เครื่ องมือ ความคิ ด หลัก การ เทคนิ ค ระเบีย บวิ ธีก าร
ตลอดจนกระบวนการที่มนุษยพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ เชน อุปกรณ เครื่องจักร
วัสดุ หรือแมกระทั่งสิ่งที่ไมสามารถจับตองได
การที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม เทคโนโลยี อาจจะตองพิจารณาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม เทคโนโลยี สวนใหญก็จะดูองคประกอบ 4 ดาน คือ
1. ความสามารถในการทํางาน
2. ประหยัดคาใชจาย
3. ทํางานไดรวดเร็ว
4. ไมทําลายสิ่งแวดลอม
ความสามารถในการทํางาน ไดตรงตามวัตถุประสงคของนวัตกรรม เทคโนโลยี ไดมากนอยเพียงใด
แตจําเปนตองมีเกณฑชี้วัดเพื่อการยอมรับวาเทาใดจึงจะยอมรับได อาจจะเปรียบเทียบกับความสามารถเดิม
ที่เคยใชมา แตอยางไรก็ตามการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชตองดีขึ้นกวาเดิม อาจกําหนดเปนรอยละก็ได
เชน การใชเครื่องนวดขาวเครื่องใหมสามารถนวดขาวไดมากกวาเดิมรอยละ 20 ซึ่งยอมรับได
ประหยัดคาใชจาย เปนการมุงประเมินเทียบเคียงระหวาง นวัตกรรม เทคโนโลยีของใหมที่จะนําเขา
มาใชแทนเทคโนโลยีเกา โดยพิจารณาเปรียบเทียบราคานวัตกรรม เทคโนโลยีใหมที่ตองจายเปนเงิน และ
การลดรายจายจากเดิม
การทํางานไดรวดเร็ว เปนการประเมินเทียบเคียงความรวดเร็วในการทํางานการใชเวลาระหวาง
นวัตกรรม เทคโนโลยีเกากับใหม
ไมทําลายสิ่งแวดลอม ผูประกอบการตองคํานึ งอยูเสมอวานวั ตกรรม เทคโนโลยี จะนํ ามาใชตอง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมทําใหผูที่อยูอาศัยใกลเคียงเดือดรอน

12
การประเมินการทํางานของนวัตกรรม เทคโนโลยี
การประเมินการทํางานของนวัตกรรม เทคโนโลยีตามองคประกอบทั้ง 4 ดาน ซึ่งจะยอมรับ
หรื อปฏิเสธการใชนวั ต กรรม เทคโนโลยี ผูเรีย นจํ าเปนต องกํ าหนดลัก ษณะบงชี้ค วามสําเร็ จ และเกณฑ
ตัวชี้วัดความสําเร็จดวยตนเอง ดังตัวอยาง
ตัวอยาง การประเมินการทํางานของนวัตกรรม เทคโนโลยีตามองคประกอบ
องคประกอบการประเมิน
1. ความสามารถในการทํางาน
2. การประหยัดคาใชจาย

3. ทํางานไดรวดเร็ว

4. ไมทําลายสิ่งแวดลอม

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
1. สิ่งที่นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทําได
2. ประหยั ด ค าใช จ ายได ร อ ยละ 25
เชน หวานข าวเคยใชแรงคน 10 คน
ในเวลา 10 วัน จึงหวานขาวเสร็จ โดย
แตละคนไดคาแรงคนละ 150 บาท/วัน
ดังนั้น รวมเปนจํานวนเงินที่ตองเสีย
15,000 บาท

เกณฑการยอมรับ
1. รอยละ 90 ของสิ่งที่ทําได

2. ประหยั ดค าใช จ ายขั้ นต่ํ าที่
ยอมรั บได ร อยละ 25 จาก
คาใชจ ายเดิ ม เชนใชร ถหวาน
ขาวเหมารวมคาแรง คาน้ํามัน
และ ค าสึ ก ห รอ ต อง เ สี ย
ค า ใ ช จ า ย ทั้ งหมดเป นเงิ น
11,250 บาท ทําใหมีค าใชจ าย
ลดลงรอยละ 25 เปนคาใชจาย
ที่ลดลงซึ่งอยูในเกณฑ
3. ทํา งานได เ ร็ ว กว า เทคโนโลยี เก า 3. ประหยั ด เวลาทํา งานขั้ น ต่ํ า
รอยละ 25 เชน เคยหวานขาวใชเวลา ที่ ย อมรั บ ได ร อ ยละ 25 จาก
12 วั น ในพื้ นที่ 10 ไ ร แต ถ า ใ ช เทคโนโลยีเดิม
นวั ต กรรม เทคโนโลยี ใ หม จะใช
เวลาเพียง 9 วันเทานั้น
4. นวั ต กรรม เทคโนโลยี ไมทํ าลาย 4. ใชเครื่ องมือตรวจสอบหรื อ
สิ่งแวดลอม
สังเกตระบบนิเวศในบริเวณนั้น
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กิจกรรมที่ 4
เกณฑการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม เทคโนโลยี
ใหผูเรียนกําหนดเกณฑการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพ
ตามองคประกอบการประเมินที่กําหนด
แบบบันทึก
อาชีพ .............................................................................................
องคประกอบการประเมิน
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
ความสามารถในการทํางาน

การประหยัดคาใชจาย

ทํางานไดรวดเร็ว

ไมทําลายสิ่งแวดลอม

เกณฑการยอมรับ
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กิจกรรมที่ 5
การตัดสินใจเพือ่ ยอมรับนวัตกรรม เทคโนโลยี
ให ผูเ รี ย นวิ เ คราะห และกํ าหนดว าจะนํ า นวั ต กรรม เทคโนโลยี ใ ดบ าง มาใช เพื่ อพั ฒ นาอาชี พ
แลวนํามาประเมินประสิทธิภาพตามองคประกอบการประเมินลงในแบบบันทึก เพื่อพิจารณาวาจะยอมรับ
ตามเกณฑที่กํ าหนดหรื อไม ตั ด สิน ใจว าจะใชน วั ต กรรม เทคโนโลยี พร อมแสดงเหตุ ผลการตั ด สิน ใจ
ประกอบดวย
แบบบันทึก
การตัดสินใจเพื่อยอมรับนวัตกรรม เทคโนโลยี
อาชีพ ........................................................................................
ไมผานเกณฑ
นวัตกรรม
ผานเกณฑประเมิน
ประเมิน
การตัดสินใจ
เหตุผล
เทคโนโลยี
(องคประกอบ)
(องคประกอบ)
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เรื่องที่ 2 ความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพ
การจัด การอาชีพ หมายถึง กระบวนการจั ดกิ จกรรมงานอาชีพ นับตั้งแตก ารวางแผนการจัด การ
องคการ การตัดสินใจ การสั่งการ การควบคุม การติดตามผล เพื่อใหไดผลผลิตหรือบริการที่เปนที่ตองการ
ของลูกคา และไดรับการยอมรับจากสังคม
ความสําคัญของการจัดการอาชีพ จากคําจํากัดความของการจัดการอาชีพ ทําใหทราบถึงความสําคัญ
ของการจัดการอาชีพ เพราะทําใหผูบริหารสามารถพัฒนากิจการใหมุงไปสูความมีประสิทธิภาพและสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการได กลาวคือ กิจการสามารถผลิตสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
ทันเวลาตรงตามความตองการของลูกคาและกิจการ ไดรับผลตอบแทนคือกําไรสูงสุด สามารถขยายกิจการได
หรือเพิ่มพูนในการดําเนินการได
จากการศึกษาวิจัยพบวา การจัดการอาชีพใหประสบความสําเร็จประกอบดวย
1. การจัด การอย างมีคุณ ภาพ หมายถึง ผูบริหารมีความรูประสบการณ สามารถทํางานใหบรรลุ
ผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ หมายถึง การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ อาจกระทําไดโดยการใชเทคนิคตาง ๆ
เริ่มตั้งแตการใชวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจคุณภาพสินคากอนสงมอบใหลูกคา
3. ผลิตภัณฑที่ทันสมัยดวยนวัตกรรมใหม
4. การลงทุนระยะยาวอยางมีคุณคา
5. สถานภาพการเงินมั่นคง
6. มีความสามารถในการดึงดูดใจลูกคาใหสนใจผลิตภัณฑ สินคา
7. คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
8. การใชทรัพยสินอยางคุมคา
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เรื่องที่ 3 แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ
จากการที่ผูเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด การประยุกตใช
ภูมิปญญาและนวัตกรรม เทคโนโลยีแลว ทําใหรูวาตองพัฒนาอาชีพดานใดบาง ในการพัฒนาความรู เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ จําเปนที่ผูประกอบการอาชีพตองศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูเฉพาะ เชน ตองการเงินทุนเพื่อ
นําไปซื้อเครื่องจักรก็ตองศึกษาจากแหลงเงินทุน หรือขาดแรงงานก็ตองจัดเตรียมหาแรงงานในชวงที่ตองการ
เปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการพัฒนาอาชีพ
ผูที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ไดอย างมีประสิทธิภาพ จํ าเปน จะตองรูจักเลือกใช
ไดแก
1. แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ
แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ หมายถึง แหลงที่มีขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณ สารสนเทศ
และเทคโนโลยี สําหรับผูเรียนใชในการแสวงหาความรูและหรือฝกทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีอยูตาม
ธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น แหลงในที่นี้อาจจะเปนเอกสาร สถานที่ ตัวบุคคล ผูรู แหลงเรียนรูธรรมชาติ
เชน ทะเล ปา ภูเขา แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ อินเทอรเน็ต เว็บไซตตาง ๆ
แหลงเรี ย นรู และสถานที่ฝก อาชีพ มีค วามสํา คัญ ตอ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรูสํา หรับ ผูเ รีย น
โดยเฉพาะผูเรียนที่อยูน อกระบบโรงเรีย นที่ตองศึก ษาหาความรูดว ยตนเองเปน สว นใหญ จึงตองอาศัย
แหลงเรียนรูตาง ๆ ใกลตัว เชน หองสมุดอําเภอ ศูนยการเรียนชุมชน ภูมิปญญา แหลงธรรมชาติตาง ๆ ผูเรียน
สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง แหลงเหลานี้เปนขุมทรัพยทางปญญาที่สามารถคนหาความรูไดไมรูจบ
ปจ จุ บัน สถานที่ฝ ก อาชี พมี หลากหลายทั้ง ภาครั ฐและเอกชนที่ จั ด ให กั บ ประชาชนทั่ ว ไป เช น
สํานัก งาน กศน. กระทรวงแรงงาน สํานั ก งานคณะกรรมการอาชีว ศึก ษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โรงเรียนของเอกชนตาง ๆ ที่เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. แหลงเงินทุน
แหลงเงินทุน หมายถึง แหลงที่สามารถใหกูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพได ซึ่งมีทั้งแหลงเงินทุน
ของภาครั ฐและเอกชน เชน ธนาคารพาณิ ชย ต าง ๆ สหกรณ กองทุน กู ยื มต าง ๆ การที่จ ะกู ยื มได ต องมี
โครงการรองรับ เพื่อใหแหลงเงินทุนพิจารณาความเปนไปไดในการสงใชเงินคืน
3. แหลงวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร
แหลงวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร หมายถึง แหลงขายหรือแหลงที่จะไดมาของวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ เชน ประกอบอาชีพการเกษตรจะตองมีวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรที่เกี่ยวของ
เชน พันธุพืช ปุย รถแทรกเตอร
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4. แหลงแรงงาน
แหลงแรงงาน หมายถึง แหลงที่จะไดแรงงานมาใช ไดแก แรงงานจาก คน สัตว และเครื่องจักรที่ใช
- แรงงานคน หมายถึง แรงงานเจาของกับแรงงานนอกที่จางมาทํางาน
- แรงงานสัตว หมายถึง แรงงานสัตวที่ใชในการประกอบอาชีพ เชน แรงงานจากวัว ควาย ชาง มา
ที่นํามาใชในการประกอบอาชีพ
- เครื่องจักร บางอาชีพมีการใชเครื่องจักรในการประกอบอาชีพ เชน อาชีพทํานาอาจจะตองใชรถไถ
อาชีพทําเหล็ก ดั ด ประตู หนาต าง อาจจะใชเครื่ องเชื่อม ต องพิจ ารณาว า อาชีพของตนเองใชเครื่ องจั ก ร
อะไรบาง ที่มีอยูลาสมัยหรือไมอยางไร ขนาดหรือจํานวนพอเพียงกับการผลิตหรือไม
5. ตลาด
คือ แหลงที่มีทั้งผูซื้อและผูขายสินคาต าง ๆ จากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชบริการนั้น ๆ ไดรั บ
ความพอใจ รวมถึงการพัฒนาอาชีพมีวัตถุประสงคในการขยายตลาดขายสินคาใหมากขึ้น โดยพิจารณาตลาดเดิมวา
สามารถรับสินคาที่พัฒนาขึ้นใหมไดหรือไม ถาไมไดจะตองหาตลาดใหมรองรับ
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กิจกรรมที่ 6
การสํารวจแหลงทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาอาชีพ
ให ผูเรี ยนสํ ารวจแหล งที่เอื้อต อการพั ฒนาอาชี พของผู เรี ย นในชุ มชนว า มีแหลงใดบ าง
ตั้งอยูที่ใด มีเงื่อนไขการใหบริการอยางไร
แบบฝกหัด
แหลงที่เอือ้ ตอการพัฒนาอาชีพ
ชื่อผูสํารวจ.....................................................................
แหลง
1. แหลงเรียนรู

2. สถานที่ฝกอาชีพ

3. แหลงเงินทุน

4. แหลงวัสดุ อุปกรณ
เครื่องจักร
5. แหลงแรงงาน

6. ตลาด

ชื่อ – ที่ตั้ง

การใหบริการ
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เรื่องที่ 4 การวางแผนฝกทักษะอาชีพ
การวางแผน หมายถึง วิธีการตัดสินใจลวงหนา เพื่ออนาคตองคการ ซึ่งเปนหนาที่ของการจัดการ
ในทางเลื อ กว า ควรจะให ใ ครทํ า อะไร ที่ ไ หน อย า งไร เป น ขั้ น ตอนดํ า เนิ น งาน การใช ท รั พ ยากร
การบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการ
ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชัดเจน และความชํานิชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถ
สรางขึ้นไดจากการเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว
การฝ ก ทัก ษะอาชีพ หมายถึ ง ฝ ก ทัก ษะอาชีพ ใดอาชีพ หนึ่ ง จนเกิ ด ความชัด เจนและชํ านาญ
จนสามารถถายทอดความรูและประสบการณนั้น ๆ ใหกับผูอื่นได
ประโยชนของการวางแผนฝกทักษะอาชีพ มีดังนี้
1. มีโอกาสวิเคราะหทักษะที่จําเปนและตองฝกอยางถี่ถวน
2. ทําใหครอบคลุมทักษะที่ตองการฝก และมองเห็นภาพรวม ของการพัฒนาอาชีพทั้งระบบ
3. สามารถวางแผนในการเลือกสถานที่ฝก และวิธีการฝกทักษะกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือบางทักษะอาจฝกดวยตนเองได
ขั้นตอนการวางแผนการฝกทักษะอาชีพ มีดังนี้
1. สรุปทักษะที่ตองการฝกเพิ่มเติม
2. ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงฝกทักษะอาชีพ และประสานงานกับแหลงฝกวาตองการฝกเรื่องใดบาง
เมื่อใด
3. กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการฝกทักษะทั้งหมดลงในการฝก
4. ผูตองการฝกควรศึกษาเรื่องที่ตองการฝกทักษะดวยตนเองลวงหนาไปกอน เพื่อใหมีความเขาใจ
ในระดับหนึ่ง แลวจดเปนคําถามที่ยังไมเขาใจเพื่อนําไปซักถามในวัน เวลาที่มีการฝกจริง
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กิจกรรมที่ 7
วิเคราะหทักษะที่ตอ งการฝกเพื่อพัฒนาอาชีพ
ใหผูเรี ย นทบทวนเนื้ อหาจากใบความรู และกิ จ กรรม เพื่อ นํา มาสรุป วา สิ่ง ที่ตอ งการฝก ทัก ษะ
เพื่อพัฒนาอาชีพนั้นมีอะไรบาง ลงในแบบบันทึก

ที่
1.

แบบบันทึก
สรุปทักษะในการฝกเพื่อพัฒนาอาชีพ
อาชีพ .............................................................
เรื่อง
ทักษะที่ตอ งฝกเพิ่มเติม
ความรูที่ตองเรียนรู
ตัวอยาง
1. การวิจัยการตลาด
2. .......................................

2.

ทั ก ษะที่ ต อ งการฝ ก เพื่ อ พั ฒ นา ตัวอยาง
อาชีพ
1. ปรับปรุงดินโดยใชปุยพืชสด
2. .......................................

3.

กระบวนการผลิต

ตัวอยาง
1. จัดหาทุนเพิ่ม
2. .......................................

4.

กระบวนการตลาด

ตัวอยาง
1. การทําบัญชีรายรับ – รายจาย
2. .......................................

5.

การประยุกตใชภูมิปญญา

ตัวอยาง
1. เทคนิคการทําปุยชีวภาพ
2. .......................................

6.

การใชนวัตกรรม เทคโนโลยี

ตัวอยาง
1. การใชเครื่องนวดขาวที่มีประสิทธิภาพ
2. .......................................
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กิจกรรมที่ 8
แผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ
ใหผูเรี ย นสรุ ปทัก ษะที่ต องการฝก ทัก ษะเพิ่มเติ ม และได มีก ารประสานงานกั บสถานที่ฝก แลว
ใหวางแผนการฝกทักษะลงในแบบบันทึก

ที่
1.

แบบบันทึก
แผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ
อาชีพ ....................................................
เรื่องที่ตอ งการฝก
สถานทีฝ่ ก/ผูฝ ก
วัน เดือน ป
ตัวอยาง
10 กันยายน 2552
ศูนยพัฒนาที่ดิน
การปรับปรุงดิน
จังหวัด.....................
โดยใชปุยพืชสด

วิธีการฝก
ฝกปฏิบัติจริง
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เรื่องที่ 5 การฝกทักษะอาชีพ
เมื่อไดมีการวางแผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพแลว ตองดําเนินการฝกทักษะอาชีพตามแผนที่
กําหนดไว โดยในระหวางการฝกควรมีการบันทึกหรือถอดองคความรูเก็บไวศึกษาปองกันการลืม สิ่งที่ควร
จดบันทึก ไดแกองคความรู ขั้นตอนในการฝก ปญหาและแนวทางแก ปญหา และอาจจะสรุปแสดงความ
คิดเห็น ของตนเองไวดว ย ระหวางการฝกใหถือว า “เมื่อใดที่ลงมือปฏิบัติ เมื่อนั้น ตองได ความรู และเมื่อ
ปฏิบัติเสร็จแลวตองไดความรูเพิ่มขึ้น” ความรู ทักษะที่ไดอาจไดจากหลายวิธี เชน
1. จากการอานหนังสือ ตํ ารา หนังสือพิมพตาง ๆ แลวจดบัน ทึกเปน ความรูโ ดยสรุปหรื อจดเปน
ผังความคิดเพื่อสรุปเปนความเขาใจของตนเองก็ได
2. จากการฝกปฏิบัติ ตองจดบันทึกเปนขั้นตอน เชน เริ่มจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มดวยขั้นตอนใด และจบดวยขั้นตอนใด ตามลําดับขั้นตอนการฝก
3. จากการสัมภาษณผูรู ผูเรียนจะตองเตรียมคําถามไปลวงหนากอนโดยลําดับคําถามตามขั้นตอน
การเรียนรู
4. จากการฟงที่มีผูบรรยาย หรือจากการอภิปรายแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็นซึ่งกั นและกั น ผูเรีย น
จะตองตั้งใจฟง แลวพยายามทําความเขาใจสรุปเปนประเด็นใหได หรือจะสรุปเปนผังความคิดเพื่อใหตนเอง
เขาใจก็ได
5. การจดบันทึกที่มาของขอมูล เชน อานจากหนังสือฉบับใด เมื่อใด ไดรับการฝกปฏิบัติจากที่ใด
เมื่อไร ผูรูเปนใคร ผูบรรยายเปนใคร
ในระหวางการฝกเพื่อพัฒนาอาชีพ ผูฝกจะตองหาความรูและเทคนิคในอาชีพใหมากที่สุด ซึ่งจะชวย
ในการฝกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ฝกการสังเกต เชน สังเกตภาพ สังเกตการเคลื่อนยาย สังเกตสิ่งประดิษฐ การสังเกต จะเปนพื้นฐาน
ของการคิดสรางสรรค การคิดอยางมีเหตุผล
2. การฝก จิ น ตนาการ เปน ความสามารถในการคิ ด สร างภาพขึ้ น มาใหเปน สิ่งที่เห็น ได อาจเปน
สถานที่ เหตุก ารณเ ปน อะไรก็ไ ดซึ่ง ไมเ คยเห็น มากอ น หรือ เปน สิ่ง ที่เ ปน ไปได หรือ เปน ไปไมไ ด
การจิ นตนาการจะชวยใหมนุษย คิดคน อะไร ๆ ขึ้น มาได ชวยใหเกิ ดความสงสัย คิดที่จะอยากทดลองหา
คําตอบจนเกิดเปนสิ่งประดิษฐ
3. ฝก การคิ ดผสมผสานสิ่งตาง ๆ เข าด วยกั น ทําใหเกิ ด ความคิ ด สรางสรรค เชน การออกแบบ
เครื่องประดับที่มีการผสมผสานของเพชร และทองคํา
4. ฝก ความจํ าอย า งเปน ระบบ เปน การจั ด กลุมสิ่งของต า ง ๆ หรื อหาวิ ธีก ารจํ า เชน จํ า คํ าศัพ ท
ภาษาอังกฤษ หรืออาจใชผังความคิดโดยการเชื่อมโยงขอมูลใหญกับขอมูลยอย
5. ฝกการใชเหตุผลที่สัมพันธกัน เชน สิ่งใดสัมพันธกับอะไร หรืออะไรเปนเหตุเปนผล
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กิจกรรมที่ 9
บันทึกความรูในการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ
ใหผูเรียนฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพในเรื่องที่สนใจดวยวิธีการตาง ๆ ตามความถนัด เชน จากการ
อานตํารา พบผูรู สัมภาษณ ฟงคําบรรยาย หรือฝกปฏิบัติ วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีแลวนํามาบันทึกลงใน
แบบบันทึกที่กําหนด
แบบบันทึก
เรื่อง........................................................................ แหลงฝก/ผูรู...........................................................
วิธีการฝก................................................................. วัน เดือน ป .......................................................
เนื้อหาความรู
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปญหาและแนวทางแกปญหา
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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บทที่ 2
การทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ
สาระการเรียนรู
การทําแผนธุรกิจเปนการกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพไวลว งหนาใหสมาชิก
ทุกคนในสถานประกอบการ ครอบครัว หรือ องคกรการผลิตนั้น ๆ ไดเขาใจรวมกัน โดยผานกระบวนการ
ระดมความคิดจากการวิเคราะหชุมชนสถานการณตาง ๆ แลวนํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการ
ดําเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของแผนธุรกิจนั้น ๆ
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหชุมชนโดยการระดมความคิ ดเห็นของคนในชุมชน และกําหนดวิ สัย ทัศน
พันธกิ จ รายได ค านิยมของชุมชน เปาหมาย และกลยุทธตามแนวคิด ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. วางแผนปฏิบัติการ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของการจัดการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธในการกําหนดแผนพัฒนา
ธุรกิจ ของชุมชน
เรื่องที่ 4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 5 การวางแผนปฏิบัติการ
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เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของการจัดการพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การดําเนินการ เพื่อใหการประกอบอาชีพมีการพัฒนากาวหนา ทั้งดาน
ปริม าณ และคุณ ภาพใหดีขึ้น สอดคลองกับ ความตองการของตลาดอยางมีร ะบบ การพัฒ นาอาชีพ มี
ความสําคัญ สรุปได ดังนี้
1. เปนการใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนกั บทองถิ่น โดยการนํามาประกอบอาชีพใหมี
รายไดมากขึ้น
2. เปนการขยายตลาดใหกวางขวางออกไปไดมากขึ้น
3. ชวยเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ หรือพัฒนาผลิตภัณฑออกสูตลาดไดมากยิ่งขึ้น
4. ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑตามที่ตนเองตองการไดมากยิ่งขึ้น
5. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ช ว ยเพิ่ ม ปริ มาณของผลิ ต ภั ณ ฑ และทํ า ให ก ารใชแ หล ง ทุ น และการ
ดําเนินการดานการตลาดสามารถดําเนินการไดมากขึ้นดวย
6. ชวยทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
7. เปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น และทําใหคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได
ในที่สุด
การพัฒนาอาชีพจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการพัฒนาตนเอง เนื่องจากปจจุบัน
เทคโนโลยีขาวสารมีความกาวหนา ดังนั้น ผูประกอบการจําเปนตองพัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
อยู เสมอ โดยฝก ใหเปน คนชางสังเกต ชางคิ ด มีปฏิภ าณไหวพริ บดี มีค วามคิ ด ริ เริ่มสร างสรรค เปน คน
ละเอีย ดถี่ถว น รอบคอบ มีหลัก การ เหตุผ ล มีค วามขยัน หมั่น เพีย รในการทํา งาน มีค วามอดทน ใฝหา
ประสบการณ อุทิศตนเพื่องานอาชีพอยางจริงจัง จึงจะไดชื่อวาเปนผูที่รูจักพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จใน
งานอาชีพ
การพั ฒ นาตนเอง หมายถึ ง การที่บุ ค คลกํ าหนดวั ต ถุประสงค หรื อเปาหมายในชีวิ ต ของตนไว
ลวงหนา และหาวิธีพัฒนาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เชน กําหนดเปาหมายวาตองการปลูกขาวใหได ไรละ
100 ถัง ดังนั้น จะตองหาวิธีการดําเนินงานใหไดตามเปาหมาย เชน ใชพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูงควบคูกับการ
ดูแลรักษาอยางเอาใจใส ซึ่งมีประโยชนของการพัฒนาตนเองในการพัฒนาอาชีพ ดังนี้
1. ชวยเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
2. ชวยใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
4. ชวยใหมีความสุขในการทํางาน
5. ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในการสรางผลงาน
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เรื่องที่ 2 การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ เปนการดําเนินงานอาชีพใหมีการพัฒนาและกาวหนายิ่งขึ้น ทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ โดยมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดอยางมีระบบ
การพัฒนาอาชีพ จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการวิเคราะหขอมูลสถานการณ
ของชุมชนทั้งภายในและภายนอกใหตรงกับสภาพความเปนจริงตามที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการสรางความ
เชื่อมั่น และกําหนดเปาหมายการพัฒนางานอาชีพที่ชัดเจน
ดั งนั้ น การดํ าเนิ น การพั ฒ นาอาชี พให ประสบความสํ าเร็ จ แม ว า ผู ดํ าเนิ น การอาชี พ จะได มี
การดําเนิ นงานอาชีพมาแลว พรอมทั้งได ผานการวิเคราะหค วามเปนไปได รวมทั้งไดมีการศึกษาข อมูล
องคประกอบที่เกี่ยวของมาแลวก็ตาม
ในการพัฒนาอาชีพ จึ งมีความจํ าเปนที่ ตองวิเคราะหขอมูลสถานการณของชุ มชน ใหเหมาะสม
สอดคลองกั บสภาพบริ บทของพื้นที่ ไดแก ทรั พยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่น และสามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาอาชีพ
ไดอยางเหมาะสม จึงควรไดมีการวิเคราะหชุมชนเกี่ยวกับสภาพบริบทของพื้นที่กับงานอาชีพที่ตัดสินใจ
จะดําเนินการพัฒนา
การดําเนินการวิเคราะหชุมชน โดยทั่วไปนิยมใชเทคนิค SWOT ในการประเมินเพราะเปนเทคนิค
สํา หรั บการวิ เคราะห ส ภาพแวดลอ มที่ มี ผลกระทบว า มี ผ ลดี ห รื อ ผลเสี ย อย า งไรต อ สิ่ง ที่ จ ะกระทํ า มี
รายละเอียด ดังนี้
S (Strength) จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถ หรือสถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงบวก
ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดประโยชนตอการ
ทํางาน สงผลใหงานที่ทําเกิดความเขมแข็ง
W (Weakness) จุดออน หมายถึง สถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงลบ ซึ่งไมสามารถ
นํามา ใชเปนประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือไมกอใหเกิด ประโยชนตองาน
อาจสงผลใหงานที่ทําเกิดความลมเหลวได
O (Opportunity) โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่เอื้อประโยชน
ในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
T (Treat) อุป สรรค หมายถึง ปจ จัย และสถานการณภ ายนอกชุม ชน ที่ขัด ขวางหรือ
ไมสนั บสนุ น ต อการทํา งานใหบรรลุวั ต ถุประสงค หรื อหมายถึง สภาพแวดลอ มภายนอกที่เปน ปญ หา
ตอการดําเนินงาน
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ในการดําเนิน การวิเคราะหชุมชนตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ภู มิประเทศ ศิลปะ วัฒ นธรรม ประเพณี และวิ ถีชีวิ ต และทรั พยากรมนุ ษ ย กั บงานอาชีพที่
ตัด สิน ใจจะดํ าเนิ น การพัฒ นา ด ว ยเทคนิ ค SWOT เพื่อการเข าสูอาชีพ มีขั้ น ตอนการดําเนิ น งานดั งนี้
1. กําหนดประเด็นสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความสัมพันธตองานอาชีพที่ตัดสินใจที่จะดําเนินการ
พัฒนา เพื่อการนํามาวิเคราะห เชน
1.1 กลุมอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรมนุษย
1.2 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
1.3 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้ง
1.4 กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค ประเด็นสภาพบริบททีค่ วรนํามาวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรมนุษย
1.5 กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวติ และทรัพยากรมนุษย
2. กํา หนดรายละเอีย ดย อยที่จ ะทําการวิ เคราะหใ นแต ละประเด็ น ของสภาพบริ บทแตล ะดาน
กับงานอาชีพที่กําหนดจะดําเนินการพัฒนา เชน
ประเด็นของสภาพบริบท
1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

รายละเอียดของประเด็น
1.1 ความเหมาะสมและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และหรือชุมชนขางเคียง
ที่เอื้อตองานอาชีพ
1.3 ปริมาณและคาใชจายในการซื้อทรัพยากร
1.4 ปริมาณน้ํา แหลงน้ํา ที่ตองใชในงานอาชีพ
1.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.1 ลักษณะภูมิอากาศ
2.2 สภาพภูมิอากาศกับการสนับสนุนงานอาชีพ
2.3 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับสภาพพืน้ ที่
2.4 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับทรัพยากรธรรมชาติ
2.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ประเด็นของสภาพบริบท
3. ภูมิประเทศ

รายละเอียดของประเด็น
3.1 ลักษณะภูมิประเทศ
3.2 สภาพภูมิประเทศกับการเกื้อหนุนงานอาชีพ
3.3 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับงานอาชีพ
3.4 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับทรัพยากรธรรมชาติ
3.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

4.1 งานอาชีพสอดคลองกับศิลปะของชุมชน

และวิถีชีวิต

4.2 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชุมชน
4.3 งานอาชีพมีความสัมพันธกับประเพณีของชุมชน
4.4 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
4.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

5. ทรัพยากรมนุษย

5.1 ความรู ในการประกอบอาชีพของตนเอง
5.2 ผูรูในชุมชน ที่มคี วามรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
5.3 แรงงานในชุมชนที่จําเปนตองใชในงานอาชีพ
5.4 การบริหารงานบุคคล แรงงาน
5.5 ความสัมพันธของคนในชุมชนกับผูประกอบการ
5.6 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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3. เมื่อสามารถกําหนดรายละเอียดยอยไดในแตละประเด็นของสภาพบริบทแลว ในการวิเคราะห ใหดําเนินการ
วิเคราะหในแตละดานของการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT ตามตารางวิเคราะห ดังนี้
อาชีพที่ตดั สินใจเลือก .................................................
สถานการณภายในชุมชน
จุดแข็ง

จุดออน

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

3. ภูมิประเทศ

3. ภูมิประเทศ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

5.ทรัพยากรมนุษย

5.ทรัพยากรมนุษย
สถานการณภายนอกชุมชน
โอกาส

อุปสรรค

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

3. ภูมิประเทศ

3. ภูมิประเทศ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

5.ทรัพยากรมนุษย

5.ทรัพยากรมนุษย

4. ดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามความเปนจริง ตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเด็น
ของสภาพบริบทชุมชนวา มีความสัมพันธกับงานอาชีพทีจ่ ะดําเนินการพัฒนาอยางไร ทั้งนี้ ในการวิเคราะห
ระบุขอมูล ผูดําเนินการไดแกผูที่ตัดสินใจพัฒนาอาชีพ เปนผูดําเนินการเอง โดยตองวิเคราะหระบุขอมูลดวย
ความเปนจริง
ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายในชุมชน เปนการวิเคราะหระบุขอมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดยอยในแตละประเด็น แยกขอมูลภายในชุมชนที่เปนเชิงบวกหรือเปนสวนสนับสนุน เกื้อหนุนให
งานอาชีพประสบความสําเร็จในดานจุดแข็ง และระบุขอมูลในชุมชนที่เปนเชิงลบ หรือเปนขอมูลที่อาจจะ
เปนปญหาไดกับงานอาชีพในดานจุดออน
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ในการวิ เคราะหร ะบุข อมูลสถานการณ ภ ายนอกชุมชน เปน การวิ เคราะหร ะบุข อมูลเกี่ ย วกั บ
รายละเอี ย ดย อ ยในแต ละประเด็ น แยกข อมู ลภายนอกชุม ชนที่ เป น เชิ งบวก หรื อเปน สว นสนั บสนุ น
เอื้อประโยชนในการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนประโยชนตอการดําเนินงาน ในดานโอกาส
และระบุขอมูลภายนอกชุมชนที่เปน เชิงลบ หรื ออาจจะเปนสิ่งที่ขัดขวางหรือไมสนับสนุนตอการทํางาน
อาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนปญหาตอการดําเนินงานอาชีพในดานอุปสรรค
ตัวอยางการวิเคราะหระบุขอมูล
อาชีพ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น
สถานการณภายในชุมชน
จุดแข็ง
จุดออน
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีขอมูลเปนจุดแข็ง 1. ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ
2. ลักษณะภูมอิ ากาศ ตําบลเกาะกูด มีลักษณะ

ที่สามารถนํามาใชเปนบรรจุภัณฑที่เหมาะสมได

ภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว

2. ลักษณะภูมอิ ากาศ อาจมีปญ
 หาไดในชวง

มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

ฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิต

นิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก จึงเกื้อหนุน ไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ
ในการดําเนินงานอาชีพ

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูด มีภูมิประเทศ

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง

เปนเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม มีนักทองเที่ยว

และการจําหนายผลผลิตได

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยว 4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
เปนจํานวนมาก จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงาน

ไมมีขอมูลเปนจุดออน

อาชีพ

5. ทรัพยากรมนุษย ไมมีขอมูลเปนจุดออน

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
น้ํามันมะพราว เปนผลิตภัณฑที่มคี วามนิยมใช
การพัฒนาบรรจุภัณฑจะสามารถทําใหน้ํามัน
มะพราวใชไดนาน ไมมีกลิ่นหืน และสะดวก
ในการใช
5. ทรัพยากรมนุษย ไมตองใชแรงงาน
เพราะสามารถดําเนินการไดดว ยสมาชิกภายใน
ครอบครัว
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สถานการณภายนอกชุมชน
โอกาส
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีขอมูลเปนโอกาส

อุปสรรค
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีขอมูลเปนอุปสรรค

2. ลักษณะภูมอิ ากาศ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

2. ลักษณะภูมอิ ากาศ อาจมีปญ
 หาไดในชวง

และชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยวเปน

ฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิต

จํานวนมาก เพราะมีลกั ษณะภูมิอากาศ มีความ

ไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ

เหมาะสมตอการทองเที่ยว จึงเกื้อหนุนในการ

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80

ดําเนินงานอาชีพ

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง

3. ภูมิประเทศ ภูมิประเทศของตําบลเกาะกูด

และการจําหนายผลผลิตได

มีมะพราวเปนจํานวนมาก และมีธรรมชาติ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

สวยงาม มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ไมมีขอมูลเปนอุปสรรค

ชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก 5. ทรัพยากรมนุษย มีผูผลิตในทองถิ่นอื่น
จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพ
ที่ดําเนินการผลิต อาจสงผลตอการจําหนายได
4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ผูที่ใชน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น ใหความสําคัญ
ตอบรรจุภณ
ั ฑที่ใชสะดวก
5. ทรัพยากรมนุษย ไมมีขอมูลเปนโอกาส

5. เมื่อดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเด็นของ
สภาพบริบทชุมชนแลว ผูวิเคราะหขอมูลตองวิเคราะหสรุปขอมูลทั้งหมด เพื่อใหมองเห็นสภาพการณ
ทั้งหมด พรอมที่จะนําไปกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการพัฒนาอาชีพตอไป โดยควรสรุปเปน
ขอเพื่อความชัดเจน
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ตัวอยางการวิเคราะหสรุปขอมูล
จากผลการวิเคราะหระบุขอมูล สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้
1. จากขอมูลสภาพการณภายใน สรุปไดวา การพัฒนาบรรจุภัณฑน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น เพราะ
น้ํามันมะพราวกลั่นเย็น เปนผลิตภัณฑที่มีความนิยมใช การพัฒนาบรรจุภัณฑจะสามารถทําใหน้ํามันมะพราว
ใชไดนาน ไมมีกลิ่นหืน และสะดวกในการใช ทั้งนี้ ตําบลเกาะกูด เปนแหลงทองเที่ยว ที่มีภูมิประเทศ อุดม
ไปดวยมะพราว และธรรมชาติสวยงาม มีลักษณะภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว ทําใหมีนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ นิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพ
โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น สามารถดําเนินการไดดวยสมาชิกภายในครอบครัว
ทั้งนี้ หากมีการดําเนินงานการพัฒนาบรรจุภัณ ฑน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น ตองคํานึงถึงวัสดุที่จ ะ
นํามาใชใ นการบรรจุภัณ ฑ เพราะ ไมมีทรั พยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ที่สามารถนํามาใชเปนบรรจุ ภัณฑที่
เหมาะสมได รวมทั้ ง ระยะทางของตํ า บลเกาะกู ด หางจากฝงร ว ม 80 กิ โ ลเมตรทางทะเล และสภาพ
ภูมิอากาศในชวงฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ
2. จากขอมูลสภาพการณภายนอก สรุปไดวา การใชน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น มีผูที่นิยมจํานวนมาก
แตสวนใหญใหความสําคัญตอบรรจุภัณฑที่ใชสะดวก ทั้งนี้ จากการมาทองเที่ยวที่ตําบลเกาะกูด เพื่อชื่นชม
ธรรมชาติที่สวยงาม ของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถเกื้อหนุนในการดําเนินงาน
อาชีพไดเปนอยางดี
3. ภาพรวมการวิเคราะหสภาพการณสรุปไดวา
1. มีความเหมาะสมและเปนไปได ในการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น เพราะผูใช
น้ํามันมะพราว ใหความสําคัญตอบรรจุภัณฑที่ใชสะดวก
2. ดําเนินการพัฒนาอาชีพ ใชการบริหารจัดการอาชีพในลักษณะครอบครัว
3. เมื่อสามารถวิเคราะหกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการพัฒนาอาชีพไดแลว เพื่อให
เกิดเปาหมายสูงสุดและเสนทางการดําเนินการพัฒนาอาชีพ ผูประกอบการควรจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน
เพื่อใหการบริหารจัดการงานอาชีพเปนไปอยางมีระบบและเปาหมายที่ชัดเจน
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กิจกรรมที่ 1
วิเคราะหชุมชน
ใหผูเรียนวิเคราะหชุมชน ตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวติ และทรัพยากรมนุษย กับงานอาชีพทีก่ ําหนดจะพัฒนา
ดวยเทคนิค วิเคราะห SWOT เพื่อการพัฒนาอาชีพ
อาชีพที่ตัดสินใจเลือก .................................................
สถานการณภายในชุมชน
จุดแข็ง

จุดออน

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

3. ภูมิประเทศ

3. ภูมิประเทศ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

5. ทรัพยากรมนุษย

5. ทรัพยากรมนุษย
สถานการณภายนอกชุมชน
โอกาส

อุปสรรค

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

3. ภูมิประเทศ

3. ภูมิประเทศ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

5. ทรัพยากรมนุษย

5. ทรัพยากรมนุษย
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เรื่องที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธในการวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชน
วิสัยทัศน เปนการกําหนดภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต มุงหวังใหเกิดผลอยางไร หรือ
กลาวอีก นั ยหนึ่ งคื อการมองเปาหมายของธุร กิจ ว าต องการใหเกิ ด อะไรขึ้ น ข างหน า โดยมีขอบเขตและ
ระยะเวลากํ าหนดที่แนนอน เชน รานขนมปงแหงหนึ่งในจังหวั ดชลบุรีกําหนดวิสัยทัศนไว วา “จะพัฒนา
ผลิตภัณฑขนมปงใหมียอดการจําหนายสูงสุดของภาคตะวันออกภายใน 3 ป” ในการกําหนดวิสัยทัศนเปน
การนํ าเอาผลการวิเ คราะหข อมูล ชุม ชนและขอมูล อาชีพ ของผูประกอบการมาประกอบการพิจ ารณา
อยางรอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ดี มีความเปนไปไดเพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจในที่สุด
พันธกิจ คือ ภาระงานที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่กําหนด
ไวใหได ผูประกอบการจะตองสรางทีมงานและกําหนดภารกิจของสถานประกอบการใหชัดเจน ครอบคลุม
ทั้งดานการผลิตและการตลาด
การวิเคราะหพันธกิจ ของสถานประกอบการ สามารถตรวจสอบวาพัน ธกิจ ใดควรทํากอน
หรือ หลัง หรื อพัน ธกิ จ ใดควรดํ ารงอยู หรื อควรเปลี่ย นแปลง ผูประกอบการและทีมงานจะต องร ว มกั น
วิ เคราะห เพื่อกํ าหนดพัน ธกิ จ หลัก ของสถานประกอบการ ผูประกอบการและทีมงานจะต องจั ด ลําดั บ
ความสําคัญของพันธกิจและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใหได
เปาหมายหรือเปาประสงค เปาหมายในการพัฒนาอาชีพ คือ การบอกใหทราบวาสถานประกอบการนั้น
สามารถทําอะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปนระยะสั้น หรือระยะยาว 3 ป หรือ 5 ปก็ได
การกํ าหนดเปาหมายของการพัฒ นาอาชีพต องมีค วามชัดเจนสามารถวั ดและประเมินผลได การกํ าหนด
เปาหมายหากสามารถกําหนดเปนจํานวนตัวเลขไดก็จะยิ่งดี เพราะทําใหมีความชัดเจนจะชวยใหการวางแผนมี
คุณภาพยิ่งขึ้น และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น
กลยุทธในการวางแผนพัฒนาอาชีพ เปนการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจนั้น ๆ
ใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การวางแผนจะตองกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ระยะเวลาใหชัดเจน มีการ
วิเคราะหสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการทํางาน วางระบบไวคอนขางสูงเพื่อใหมีความคลองตัวในการ
ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบการและทีมงานสามารถ
พัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาไดในอนาคต
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ความสําคัญของการวางแผน
การวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชน มีความสําคัญ ดังนี้
1. ชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความไมแนนอนในการทํางานได เพราะไดมีการเตรียมการ
หรือเตรียมความพรอมไวในแผนลวงหนาแลว
2. ทําใหการดําเนินการของสถานประกอบการเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ตั้งแตเริ่มตนจนถึง
การดําเนินการสิ้นสุด
3. เปน การยอมรั บความคิ ด วิ ธีก ารใหม ๆ ในการดํา เนิ น การเนื่อ งจากมีก ารเปลี่ย นแปลง
อยู ตลอดเวลา
4. ชวยประหยัดเวลาในการดําเนินการ เนื่องจากการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมของการ
ทํางานไดตลอดทั้งกระบวนการ
5. ทําใหสมาชิกของสถานประกอบการมีความเขาใจ สามารถมองเห็นภาพการทํางานรวมกันได
โดยมีแผนงานเปนเครื่องมือการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น
6. ทําใหเกิด การประสานงานที่ดีใ นสถานประกอบการ เนื่องจากสมาชิก ทุก คนรูแนวทาง
การทํางานลวงหนา
7. เปนแรงจูงใจที่ดีในการทํางานของสมาชิกในสถานประกอบการ
ขั้นตอนกระบวนการวางแผน
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน มีดังนี้
1. ขั้ น การกํ าหนดวั ต ถุประสงค ต องใหชัด เจน เพื่อเปน แนวทางการปฏิบัติ หรื อการดํ าเนิ น
กิจกรรมตาง ๆ
2. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงค ตองมีความชัดเจนวาจะทําเพื่ออะไรและวัตถุประสงคนั้นจะตอง
มีความเปนไปไดหรือไม และสามารถวัดผลได
3. ขั้นการตั้งเปาหมาย เปนการระบุเปาหมายที่จะทําวาตั้งเปาหมายในการดําเนินการไว จํานวน
เทาใด และสามารถวัดไดในชวงเวลาสั้น ๆ
4. ขั้นการกําหนดขั้นตอนการทํางาน เปนการคิดไวกอนวาจะทํากิจกรรมอะไรกอน หรือหลัง
ซึ่งการกําหนดแผนกิจกรรมนี้ จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องจึงจะไดผล
6. ขั้น การปรับแผนการปฏิบัติ งาน ในบางครั้ งแผนที่ว างไว เมื่อได ดํ าเนิ นการไประยะหนึ่ ง
อาจจะทํา ใหส ถานการณเ ปลี่ย นไป ผูป ระกอบการจึง ควรมีก ารปรับ แผนบา งเพื่อ ใหส อดคลอ งกับ
ความเปนจริงมากขึ้น และการดําเนินงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพขึ้น
แบบฟอรมการเขียนแผนปฏิบัติการ มีหลายแบบผูดําเนินการสามารถเลือกใชแบบใดก็ไดขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของการใช และความเหมาะสมกับลักษณะงาน
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การวางแผนกลยุทธจะชวยสรางความเปนผูนําหรือภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร หรือธุรกิจได
โดยแสดงใหเห็นจุดเดนของธุรกิจวาจะใหเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ดังนั้น แผนกลยุทธจึงมีความสําคัญ ดังนี้
1. ชวยใหธุรกิจหรือสถานประกอบการสามารถพัฒนาตนเองไดทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิ จและสังคม เพราะได วิเคราะหใ หเห็น ถึงสภาพตาง ๆ ของธุรกิ จหรือสถานประกอบการ
และสภาพแวดลอมมาแลว
2. ชวยใหธุรกิจหรือสถานประกอบการ สามารถดําเนินการไดอิสระมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวดวยตนเอง เพราะการดําเนินงานสามารถทําไดตามแผนที่กําหนดไว ไมใชตามความ
ตองการของผูมีอํานาจ
3. การวางแผนตองสอดรับกับการกระจายอํานาจ จะชวยใหการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ
ใหผูปฏิบัติใชเปนบรรทัดฐานในการทํางานไดเปนอยางดี ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือของการปฏิบัติตามแผน
4. แผนกลยุทธเปนเงื่อนไข ของการกํ าหนดงบประมาณในการทํางาน โดยมุงเนนผลงานได
เปนอยางดี
5. แผนกลยุทธเปนแผนที่ทาทายความสามารถของผูปฏิบัติ และชวยใหผูปฏิบัติมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และสามารถเลือกทางใหมในการทําธุรกิจหรือการประกอบการไดดวยตนเอง ดังนั้นแผนกลยุทธ
จึงเปนแผนพัฒนาไดอีกทางหนึ่งดวย
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กิจกรรมที่ 2
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธในการวางแผนพัฒนาอาชีพธุรกิจของชุมชน
1. ใหผูเรี ยนร วมกับครู และผูนําชุมชนร ว มกั น กําหนดความมุงหวั งในลัก ษณะของคํ าตอบ
ในเรื่องเปาหมายและทิศทางของชุมชน ซึ่งเรียกวา “วิสัยทัศน”
2. ใหผูเรียนกําหนด “พันธกิจ” ที่เปนภาระของชุมชนที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุสูวิสัยทัศน
ที่กําหนด
3. ใหผูเรียนกําหนด “เปาหมาย” จะทําใหเห็นทิศทางของการทํางานและลักษณะของความสําเร็จ
4. ใหผูเรียนกําหนด “แผนกลยุทธ” วิธีการที่เปนหลักสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ
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เรื่องที่ 4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น ปรั ช ญาที่ ชี้ ถึ ง แนวทางการดํา รงอยู และการปฏิ บั ติ ต น
ของประชาชนทุก ระดับ ตั้งแตระดั บครอบครัว ระดั บชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพีย ง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล รวมถึงความจําเปน ที่จ ะต องมีร ะบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใช
ในการวางแผน และการดําเนินการทุก ขั้นตอน และขณะเดี ยวกั นจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิต ใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ นั ก ทฤษฎี และนั ก ธุ ร กิ จ ในทุ ก ระดั บ ให มี สํ า นึ ก ในคุ ณ ธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมีสติปญญาและ
ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้ง
ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (ประมวลและกลั่น กรองจาก
พระราชดํา รัส ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช เรื ่อ ง เศรษฐกิจ พอเพีย ง ตาม
หนังสือที่ รล.0003/18888 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 สํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม.)
สามารถนําเสนอโครงสรางและองคประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดตามแผนภูมิตอไปนี้

พอประมาณ
มีเหตุผล

ภูมิคุมกัน

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต อดทน แบงปน)

แผนภูมิ ทางสายกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การยึดหลัก 5 ประการ ที่สําคัญในการดําเนินการ ไดแก
1. ทางสายกลางในการดําเนินชีวิต ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และระดับรัฐรวมถึงระบบเศรษฐกิจ
ในทุกระดับ
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2. มีความสมดุล มีความสมดุลระหวางคน สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ มีความสมดุลในการผลิต
ที่หลากหลาย ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความพอประมาณ ความพอเพียงในการผลิตและการบริโภคบนพื้นฐานของความพอประมาณ
อยางมีเหตุผล ไมขัดสน ไมฟุมเฟอย ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มีความพอเพียง
4. มีระบบภูมิคุมกัน มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต มีสุขภาพดี มีศักยภาพ มีทักษะในการแกไขปญหา
และมี ค วามรอบรู อ ย า งเหมาะสม พร อ มรั บ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง จากภายนอกและ
ภายในประเทศ
5. รูเทาทัน โลก มีค วามรู มีสติ ปญ ญา ความรอบคอบ มีค วามอดทน มีค วามเพีย ร มีจิต สํา นึก
ในคุณธรรมและความซื่อสัตย
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง สามารถนํา มาปรั บใชได อย างหลากหลาย เชน การดํา เนิน ชีวิต
อยู ในครอบครัว ชุมชน สังคม การประกอบอาชีพ ถาไดมีการนํามาใชจะทําใหเกิดความเสี่ยงนอย สําหรับ
การประกอบอาชีพจําเปนตองมีการศึกษา วิเคราะห ใหเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. ความพอประมาณ โดยพิจารณาความรู ความสามารถ เงินทุน ที่มี แรงงานที่ใ ชค วามสามารถ
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือวา มีความพอประมาณหรือไม เชน ทํานา 30 ไร เพียงคนเดียวโดยไมจาง
แรงงานนอก ซึ่งไมมีความพอประมาณ ดังนั้น ผูประกอบอาชีพจําเปนตองวิเคราะหวา สิ่งที่ตองการพัฒนา
นั้นมีความพอประมาณมากนอยเพียงใด
2. ความมีเหตุผล การที่จะพัฒนาอาชีพตองมีเหตุผล โดยผานการคิดอยางรอบคอบบนฐานขอมูล
ที่นาเชื่อถือได เชน จะขยายพื้นที่ปลูกขาวนาปรังตองไดรับการยืนยันจากหนวยงานที่เกี่ยวของวา จะมีน้ํา
อยางเพียงพอ หรือวิเคราะหบัญชีรายรับ รายจาย ซึ่งบางรายการวิเคราะหแลวไมมีเหตุผลที่จะตองจาย
3. ความมีภูมิคุมกัน การมีภูมิคุมกันจะชวยแกปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได เชน มีการรับประกัน
ราคาพืชผล มีตลาดรองรับ มีการเตรียมหาแรงงานไวลวงหนา
4. เงื่อนไขความรู ผูประกอบการตองวิเคราะหตนเองวา มีทักษะในเรื่องที่ตองการพัฒนามากนอย
เพีย งใด เชน ปจจุ บัน ทําการเกษตรแบบเดิมอยู แต ตองการจะเปลี่ย นมาเปน เกษตรธรรมชาติ เนื่ องจาก
ปลอดภัยตอสุขภาพของตนเอง ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และยังขายไดร าคาดีดว ย ดังนั้น จึงตองศึก ษา
หาความรูในการปลูกพืชเกษตรอินทรีย โดยไมใชปุยเคมี แตจ ะเรีย นรูเรื่องการทําและการใชปุย อิน ทรีย
ชนิดตาง ๆ เชน ปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ ปุยพืชสด เปนตน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับปุยชีวภาพชนิดตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชทดแทนปุยเคมี
5. เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม เป น เงื่ อ นไขที่ มี ค วามสํ า คั ญ โดยเฉพาะการประกอบอาชี พ ให ยั่ ง ยื น
ผูประกอบการตองมีความซื่อสัตย ขยัน อดทน เชน การไมใสสิ่งปลอมปนไปในสินคาที่ตองการขาย การโกง
ตาชั่ง ความขยัน อดทนตอการทํางาน สิ่งเหลานี้จะทําใหลูกคามีความเชื่อถือ ทําใหขายสินคาไดเพิ่มขึ้นและ
ตอเนื่อง
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กิจกรรมที่ 3
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอาชีพ
ใหผูเรียนรวมกลุมที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกัน รวมกันวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา
อาชีพใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงในแบบบันทึก
แบบบันทึก
พัฒนาอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาชีพ ..........................................................
ผลการวิเคราะห
ที่
เรื่องที่ตอ งพัฒนาอาชีพ
เหตุผล
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
ตองอธิบายเหตุผลวา
แตละเรื่องมีความ
พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุมกัน มีความรู
มีคุณธรรมหรือไม
อยางไร
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เรื่องที่ 5 การวางแผนปฏิบัติการ
การวางแผนปฏิบัติการเปนขั้นตอนสุดทายของการทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ ที่มีรายละเอียด
มาจากแผนกลยุทธ มากําหนดเปนโครงการ กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยจะตองกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ โดยผูเรียน และผูนําชุมชน ตองชวยกันกําหนด
การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) หมายถึง เปนการจัดทําแผนระยะสั้น1 - 2 ป โดยมี
การวิเคราะหสถานการณ การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของงาน หรือโครงการที่จะตองทํารวมทั้ง
จัดทํารายละเอียดของการดําเนินงานไวดวย โดยตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ
วัตถุประสงคของการวางแผนปฏิบัติการ
1. เพื่อกําหนดวัตถุประสงค และกลยุทธในการพัฒนาของแตละชุมชนที่มีพื้นที่ที่ตองการพัฒนา
ทักษะ การพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน
2. เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนาแผนงาน โครงการ และมาตรการที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และกลยุทธของแตละชุมชนที่มีพื้นที่ตองการพัฒนาทักษะ การพัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชน
3. เพื่อกําหนดแผนงาน โครงการ และมาตรการที่สนับสนุนและสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติ หรือการดําเนินงานพัฒนาทักษะอาชีพใหกับประชาชน
วิธีจัดทําแผนปฏิบัติการ
การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยทั่วไปทุกชุมชนจะตองใหอยูภายใตกรอบของการพัฒนาประเทศ นั่นก็คือ
การวางแผนจะตองเริ่มตนดวยการกําหนดกรอบแผนพัฒนาโดยสวนรวมของประเทศขึ้นมากอน เพื่อใชเปน
แนวทางจัด ทําแผนปฏิบัติก าร แตบ างครั้ง เราอาจพบวา บางชุม ชนไดจัด ทํา แผนและโครงการตาง ๆ
ขึ้นมา โดยไมตองอิงกับกรอบแผนพัฒนาประเทศแตอยางใด
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กิจกรรมที่ 4
การวางแผนปฏิบัติการ
ใหผูเรียนรวมกับครู ผูนําชุมชนรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการของการทําแผนธุรกิจ มากําหนดเปน
กลยุทธ โครงการ กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยจะตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา และ
ผูรับผิดชอบ
แบบบันทึก
แผนปฏิบัตกิ าร
ชื่อชุมชน............................................................................................................ประจําป พ.ศ. ………………
โครงการ/
กลยุทธ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
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บทที่ 3
การจัดการความเสี่ยง
สาระการเรียนรู
เปนการวิเคราะหศักยภาพ และการจัดการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ผานมาจนถึงปจจุบัน โดย
มุงเนนถึงยอดการขายสินคาและบริหารผลกําไร สภาพแวดลอมภายใน ภายนอก จุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค มีสิ่งใดบางที่ทําใหเกิดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ จะไดแนวทางในการจัดการแกไขความ
เสี่ยงเหลานั้น เพื่อพัฒนาอาชีพใหมั่นคง
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหศักยภาพ และจัดการเกี่ยวกับผลการดําเนินการในอดีตที่ผานมา 2 - 3 ป
จนถึงปจจุบัน
2. อธิบายวิธีแกปญหาความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงของอาชีพ
3. สามารถวางแผนปฏิบัติการ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เรื่องที่ 2 การวิเคราะหศักยภาพ และการจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน
เรื่องที่ 3 การแกปญหาความเสี่ยง
เรื่องที่ 4 การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
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เรื่องที่ 1 ความหมายของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอน
และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรื อการลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงค เชน การลงทุนใดที่มีความไมแนนอนในอัตราผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็จะสูงตาม ดังนั้น
จึงอาจกลาวไดวา ความเสี่ยง คือ อัตราของความไมแนนอน
การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สัมพันธกับกิจกรรมหนาที่และกระบวนการทํางาน เพื่อใหงานลดความเสียหายจากความเสี่ยง
มากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่ตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกวา อุบัติภัยที่ยากจะหยั่งรูวาจะเกิดขึ้น
เมื่อใด
ความสําคัญของความเสี่ยง
ในการบริห ารจัด การทั่ว ไป จะตองดําเนิน งานตามวัต ถุประสงคและเปา หมายโดยเฉพาะที่จ ะ
เกี่ยวของกับการควบคุมเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายนั้น สิ่งที่ตองเนนคือ การตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผลกระทบจากความเสี่ยง
ผลของความเสี่ยงอาจสงผลกระทบถึงองคการได ดังนี้
1. ความเสี่ยงตอการดําเนินการที่ขาดทุน ผลการดําเนินงานที่ขาดทุนขององคการแสวงหากําไรที่เกิด
จากการตัดสินใจผิดพลาดของผูบริหาร หรือเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมคาดฝน อาจนําไปสูค วามลมสลาย
ขององคการได สวนองคการทางการศึกษาถึงแมไมไดเปนองคการแสวงหาผลกําไร หากผูบริหารตัดสินใจ
ผิดพลาดยอมสงผลถึงความชะงักงันหรือลมเหลวไดเชนกัน
2. ความเสี่ยงตอความลมเหลวของนโยบายหรือโครงการ หากผิด พลาดในนโยบาย ยอมสงผล
ตอทิศทางการพัฒนา หากเปนระดับโครงการก็จะสงผลถึงความสูญเปลาของโครงการ จากการไมไดศึก ษา
ความเปนไปได ไมไดคํานึงจุดคุมทุน หรือมีการทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐที่ประสบ
ความลมเหลว
3. ความเสี่ย งตอความเชื่อถือไว วางใจ ความสําเร็ จหรื อความลมเหลวของผูบริหาร จะสั่งสมถึง
กระแสนิยมและความไววางใจของสาธารณชน
ทําไมจึงตองปองกันความเสี่ยง
ทุกคนเห็นความสําคัญของการปองกันความเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยงอยูแลว เชน ในชีวิตจริงการ
ทําประกัน ภัย รถยนต การทําประกัน ชีวิต หรือประกัน สุข ภาพ เหลานี้เปน การปอ งกัน ความเสี่ย งสว น
บุคคล สวนการปองกันความเสี่ยงจากองคการ เพื่อลดความเสี่ยงในองคการนั่นเอง จึงพอสรุปได ดังนี้
1. เพื่อใหผลดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่วางไว
2. เพื่อสงเสริมความมั่น คง และลดความผัน ผวนของรายได อัน จะทําใหองคก ารเติบโตอยางมี
เสถียรภาพ
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3. ลดโอกาสที่จะทําใหเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน
4. เพิ่มคุณคาใหกับบุคลากร และผูเกี่ยวของ
5. เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับระบบงานอื่นไดดีกวาเดิม
เรื่องที่ 2 การวิเคราะหศักยภาพ และการจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน
ผูประกอบการตองทําการศึกษาวาธุรกิจของตนเปนอยางไร มีปจจัยอะไรที่มีผลกระทบตอความ
เสี่ยง การจําแนกความเสี่ยงเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ เชน ความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงเฉพาะ
พื้นที่ ในแตละประเภทมีรายละเอียดแตกตางกัน บางอยางสามารถปองกันได การศึกษาความเสี่ยงเฉพาะ
พื้นที่ในสถานศึกษา นอกจากจะศึกษาปจจัยภายในที่มากระทบกับความเสี่ยงแลว ยังตองพิจารณาถึงความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย การเงิน การบริหารจัดการทรัพยสิน การพัสดุครุภัณฑ และ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
การเขาใจระบบและตัวแบบ เพื่อนํามาจัดทําการบริหารความเสี่ยง การศึกษาวงจรความเสี่ยงทําให
ผูบริหารไดเห็นภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมด เพื่อประโยชนในการวางมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน
การคนหา การระบุ การวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดลําดับความเสี่ยง วงจรความเสี่ยง ที่ฝายบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะตองศึกษา เพื่อนํามาบริหารวามีวิธีใดบาง เชน ใชการถายโอนความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน
เปนตน
ในการวิเคราะหศักยภาพ และการจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน ประกอบดวยปจจัยสําคัญ
ดังตอไปนี้
1. สินคา หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน เชน เสื้อ รองเทา หรือไมมีตัวตน เชน แกส ซื้อขายได และสราง
ความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได
2. ประเภทสินคา แบงตามลักษณะการซื้อหรือการบริโภค แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1) สินคาอุปโภค บริโภค หมายถึง สินคาหรือบริการที่ผูซื้อ ซื้อไปเพื่อใชเอง หรือ
เพื่อใชในครอบครัว สินคาอุปโภค บริโภค แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
(1) สินคาสะดวกซื้อ เปนสินคาที่ผูซื้อหาซื้อไดงาย ซื้อบอยครั้งใชเวลาในการซื้อนอย ราคาสินคา
จะถูก การซื้อมักจะมีการระบุยี่หอ เพราะผูซื้อคุนเคยกับสินคานั้น เชน ยาสีฟน ยาสระผม สบู ผงซักฟอก เปนตน
(2) สินคาจับจายหรือสินคาเลือกซื้อ เปนสินคาที่ผูซื้อเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา รูปแบบ สี กอน
การตัดสินใจจะเดินดูหลาย ๆ รานกอน เชน เสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ เปนตน
(3) สิน คาพิเศษ เปน สิน คาที่มีคุณ สมบัติพิเศษ ราคาแพง เชน รถยนต บาน ผูซื้อจะคัดเลือก
อยางละเอียด เปรียบเทียบราคาสินคาและคุณภาพของสินคา
2) สินคาอุตสาหกรรม หมายถึง สินคาที่ซื้อมาเพื่อนํามาใชผลิตเปนสินคาอื่นตอไป หรือเพื่อใชใน
การดําเนินงานของธุรกิจ เชน วัตถุดิบ อุปกรณเครื่องจักร เครื่องมือ สิ่งกอสราง เปนตน
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3. คาใชจายตาง ๆ หมายถึง ตนทุนสวนที่หักออกจากรายไดในรอบระยะเวลาที่ดําเนินการงานหนึ่ง ๆ
คาใชจายสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) ตนทุนขาย หมายถึง ตนทุนของสินคาที่ขายหรือบริการที่ให กลาวคือในกิจการซื้อเพื่อ
ขาย ตนทุนของสินคาที่ขายจะรวมราคาซื้อและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะ
ขาย สวนในกิจการผลิตเพื่อขาย ตนทุนของสินคาที่ขายคือ ตนทุนการผลิตของสินคานั้น ซึ่งประกอบดวย คา
วัตถุดิบ คาแรงงานและโสหุยการผลิต
2) คาใชจายในการดําเนินงาน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขายสินคาหรือ
บริการ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารกิจการอันเปนสวนรวมของการดําเนินงาน
3) คาใชจายอื่น ๆ หมายถึง คาใชจายนอกเหนือจากที่จัดเขาเปนตนทุนขาย และคาใชจายใน
การดําเนินงาน เชน ดอกเบี้ย จายภาษีเงินได
คาใชจายสําหรับธุรกิจขายสินคา จะประกอบดวย ตนทุนขาย คาใชจายในการดําเนินงาน
และค าใชจ ายอื่น ๆ สําหรั บธุร กิ จ บริ ก ารค าใชจ ายจะประกอบไปด ว ยค าใชจ ายในการดํา เนิน งานและ
คาใชจายอื่นเทานั้น
4. ผลกําไร คือผลตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคาหรือบริการ จากการประกอบธุรกิจ หรือ
เกิดจากการดําเนินงาน รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงาน
5. คูแขงขัน การมีคูแขงขันทางธุรกิจ เปรียบเสมือนมียาชูกําลังที่จะทําใหกิจการ และพนักงานขายตาง ๆ
มีความเขมแข็งและอดทนที่จะดําเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน สรางสรรค และ
พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ถึงจะแขงขันกับคูแขงขันในตลาดธุรกิจไดอยางแทจริง
คูแขงขัน หมายถึง บุคคล กลุมบุคคลหรือสถาบันที่ดําเนิน กิจการด านธุรกิ จอยางเดียวกั น
หรื อใกลเคี ย งกั น ซึ่งสามารถใชแทนกั น ได โดยต องแข ง ขั น กั น ด านการขาย การผลิต ทั้งปริ มาณและ
คุณ ภาพ เพื่อเปน กิ จ การที่ยึ ด ครองตลาดใหมากที่สุด นอกจากนี้ ก ารแข งขั น ของกิ จ กรรมทางธุร กิ จ ยั งมี
ความสําคัญตอประชาชนทั้งระบบเศรษฐกิจดังนี้
1) มีสินคาใหเลือกหลากหลายมากขึน้ เมื่อธุรกิจตางแขงขันกันมากก็จะตองมีสินคาและบริการ
เพิ่มมากขึ้น เปนผลดีแกประชาชนที่จะมีโอกาสเลือกใชสินคาไดตามความตองการ
2) สิน คา มีค ุณ ภาพสูง ขึ้น การแขง ขัน เพื่อ ครองสว นแบง ของตลาดใหไ ดม ากที่สุด
และนานที่สุด สินคาจะตองมีคุณภาพมากที่สุดเพราะเปนแรงจูงใจสําคัญของลูกคา
3) ราคาสินคาถูกลง สินคาชนิดใดก็ตามเมื่อมีจํานวนมากโอกาสในการเลือกมีสูง คูแขงขัน
ธุร กิ จ จะใชก ลยุ ทธจู งใจลูก ค าด ว ยการลดราคา หรือ ใหสิท ธิพิเ ศษตา ง ๆ เพราะปริม าณสิน คา ที่มีอ ยู
ในทองตลาดคอนขางมาก
4) มีก ารพัฒ นาสิน คา แปลกใหมขึ้น เรื่อ ย ๆ กิจ การตาง ๆ ที่ดํา เนิน กิจ กรรมทางธุร กิจ
ที่มีคู แ ขง ขัน มากจะตอ งคิด คน วิธีก ารผลิต ที่จ ะทํา ใหสิน คา มีค ุณ ภาพสูง ขึ ้น รวมทั้ง คิด คน ประดิษ ฐ
ปรับปรุงสินคาอยูตลอดเวลาเพื่อใหเปนที่ตองการของผูบริโภค
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สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับคูแขงขัน
พนักงานขายหากมีขอมูลที่เกี่ยวกับคูแขงขันมากเทาใด ความไดเปรียบในการขายสิน คา
ก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น การมุงมั่นแตจะขายสินคาของตนเองเพียงอยางเดียวโดยไมพิจารณาสภาพตลาดและ
การขายของคูแข งขันจะทําใหเกิด ปญหากับการขายของตนเอง ดังนั้ นพนักงานขายควรรูขอมูลคูแขงขั น
ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) ขนาดของตลาด พนั ก งานขายจะต อ งหาทางทราบให ไ ด ว า คู แ ข ง ขั น ครอบครอง
สวนแบงตลาดอยูมากนอยเพียงใด แนวโนมการขายในอนาคตจะเปนลักษณะใด กลุมลูกคาที่สําคัญ ไมวาจะเปน
เพศ อายุ อาชีพ และฐานะโดยรวม
(2) การจัดจําหนายสินคา แมจะเปนสินคาชนิดเดียวกัน สินคาแตละชนิดของแตละบริษัท
หรือแตละยี่หอ จะมีวิธีการจัดจําหนายสินคาที่แตกตางกัน
(3) วิธีการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายของสินคาตาง ๆ ในปจจุบันมีหลากหลาย
วิธีและเปนการแขงขันที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปนการโฆษณาดวยสื่อมวลชนทุกชนิด การลด
แลก แจก แถม สงชิ้นสวนเขารวมชิงโชค
(4) ลักษณะของผลิต ภัณ ฑ พนัก งานขายจะตองรูวาขณะนี้สิน คาของตนมีคูแขงขัน อยู
มากนอยเพียงใด ยี่หอใดบาง สินคาของบริษัทใดกําลังครอบครองตลาด มีจุดดี จุดดอยอยางไร อะไรบางที่
เปนจุดไดเปรียบของสินคาของตนเองกับสินคายี่หออื่น ๆ
(5) ประเภทของลูกคา พนักงานขายจะตองรูวาลูกคาของคูแขงขันเปนบุคคลหรือกิจการ
ประเภทใด มีอํานาจในการจัดซื้อขนาดไหน ความตองการสินคาจากคูแขงจํานวนใด ฐานะทางการเงินมั่นคง
หรือไม และลูกคาเหลานั้นตองการสินคาที่มีลักษณะเชนใดบาง
(6) ขนาดของกิจ การ พนั กงานขายจําเปน ตองรู ขอมูลเกี่ย วกั บกิ จ การของคู แข งขั นว ามี
ระดับกําลังความสามารถขนาดไหน เชน ขายเปนกิจการระดับครอบครัว หรือเปนกิจการขนาดใหญที่มีกําลัง
การผลิตสูง รวมทั้งเปนกิจการที่มีสาขาครอบคลุมไปทั่วโลกหรือไม เพราะจะไดทราบกําลังการแขงขัน เชน
เงินทุน แมกิจการของตนเองจะมีขนาดเล็กกวาก็อาจจะมีผลดี
(7) ยุทธวิธีการขายของพนักงานขาย พนัก งานขายเปน บุค คลที่มีค วามสําคัญ ตอกิจ การ
ทุกแหงเพราะเปน กลไกหนึ่งที่จ ะทําใหกิจ การกาวหนาตอไป ทุก กิจ การจึงตองสงเสริมและสนับสนุน
ใหพนักงานขายศึกษาหาความรู ความชํานาญ และใหมีความสามารถแขงขันกับคูแขงขันได
6. สวนครองการตลาด หมายถึงอัตรายอดขายสินคาตอยอดขายทั้งสิ้นของคูแขงขัน ในการ
วิเคราะหสวนครองตลาด โดยจะหาสวนครองตลาดที่เกิดขึ้นแลวนําไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนครองตลาด
ที่ไดกําหนดไว แลววิเคราะหถึงผลตางที่เกิดขึ้นวาเกิดจากสาเหตุอะไรแลวจึงหาวิธีแกไขปรับปรุงตอไป
7. สมรรถนะธุรกิจ หมายถึง ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนของบุคคลในการทํางาน
บริหารธุรกิจใหประสบความสําเร็จ มีผลงานไดตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดหรือสูงกวา
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ตัวอยางสมรรถนะ
1. สมรรถนะสวนบุคคล ไดแก การติดตอสื่อสาร ความมั่นใจตนเอง ความคิดสรางสรรค
และการสรางนวัตกรรม เปนตน
2. สมรรถนะของผูจัด การ ไดแก การติด ตอสื่อสาร การวางแผน และการบริหารงาน
การทํางานเปนทีม ความสามารถเชิงกลยุทธ ความสามารถดานตางประเทศ ความสามารถในการจัดการ
ตนเอง เปนตน
8. สภาพแวดล อ มภายใน หมายถึง การศึก ษาจุ ด แข็ ง จุ ด ออน กลยุ ทธและวิ ธีก ารของ
คูแขงขัน เพื่อใหสามารถหามาตรการในการตอบสนอง ประกอบดวย
จุดแข็ง คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองค กร สิ่งแวดลอมใดมีศัก ยภาพ มีคุณ ภาพ
ถือวาเปนจุดแข็ง เชน ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี เปนตน
จุ ด อ อน คื อ การวิ เคราะหสิ่ง แวดลอ มภายในองค ก ร สิ่งแวดลอมใดที่มีป ระสิทธิ ภ าพ
และสรางความเสียหายใหองคกรถือวาเปนจุดออน เชน บุคลากรขาดความชํานาญในการผลิตสินคา เปนตน
9. สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง การศึกษาโอกาสและอุปสรรค ตองมีความรูเกี่ยวกับ
โครงสรางธุรกิจของตัวองคกรเอง ขอมูลลูกคา ขอมูลคูแขง ขาวสารทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมาเปนตัวชวยในการวิเคราะหบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง
โอกาส คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร สิ่งแวดลอมใดที่สงผลดีตอองคกร
และเอื้อใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายถือวาเปนโอกาส เชน การทําธุรกิจการขนสง ราคาน้ํามัน
ที่ต่ําลงถือเปนโอกาสในการทํากําไร เปนตน
อุปสรรค คือ สิ่งแวดลอมภายนอกองคกรที่สงผลเสียหายตอองคกร เชน ในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา
ผูบริโภคมีอํานาจการซื้อลดลง สงผลใหยอดขายสินคาตาง ๆ ลดลง และภัยน้ําทวมกอใหเกิดความเสียหาย
กับผูประกอบการตาง ๆ หรือการทําธุรกิจการขนสง ถาน้ํ ามันขึ้นราคา ถือวาเปนอุปสรรคตอองคกร เพราะจะทําให
ผลกําไรลดลง เปนตน
10. วงจรความเสี่ยง
วงจรความเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจของผูบริการทุกระดับจะตองเผชิญกับความเสี่ย ง
การที่จะตองเผชิญและตองเอาชนะความเสี่ยงไดนั้น ผูบริหารจําเปนตองรูและเขาใจวงจรความเสี่ยงเพื่อจะได
นํามาใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามวัตถุประสงคขององคกร
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การสรางตน แบบวงจรความเสี่ยงจะทําใหผูบริ หารไดมองเห็น ภาพรวมของความเสี่ยง
ทั้งหมด สามารถนํามาใชในการวางมาตรฐานระบบควบคุมภายในของผูบริหารหรือของผูตรวจสอบภายใน
อีก ดว ย รวมทั้งการนํ าผลการปฏิบัติต ามตน แบบวงจรความเสี่ยงมาวางแผนการตรวจสอบ หรือการวาง
แผนการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบไดอีกวิธีหนึ่ง

2
สํารวจ
ความเสี่ยง

7

3
1
คนหาและระบุ

การตรวจสอบ
ความเสี่ยง

ทําความเขาใจ

ความเสี่ยง

วัตถุประสงคของ

6
การบริหาร
ความเสี่ยง

องคกรนั้น ๆ

5
การประเมิน
และจัดลําดับ
ความเสี่ยง

ภาพ แสดงตนแบบวงจรความเสี่ยง

4
การวิเคราะห
ความเสี่ยง
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1. ทําความเขา ใจวัต ถุป ระสงคข ององคก าร เพื่อ ใหบุค ลากรทุก คนไดเ ขา ใจทิศ ทาง
และจุดมุงหมาย การที่จ ะทําใหบรรลุวัต ถุประสงคหรือเปาหมายขององคก าร ตองอาศัย การสนับสนุน
จากองคประกอบของวัตถุประสงค
2. การสํารวจความเสี่ยง ผูบริ หารควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ โดยเฉพาะทําหน าที่
สํารวจความเสี่ย งอาจเปน ฝายตรวจสอบ หรือผูต รวจสอบภายใน แตงตั้งผูรับผิด ชอบ เปน ฝายบริหาร
ความเสี่ยงโดยมอบหมายใหค ณะทํางานจากผูเชี่ย วชาญของหน วยงานต าง ๆ เปนคณะทํางานเฉพาะกิ จ
จนกวากิจกรรมการสํารวจความเสี่ยงแตละครั้งจะแลวเสร็จ
3. การคนหาและระบุความเสี่ยง เปนการคนหาความเสี่ยงที่ตองการจากขอมูลตาง ๆ
4. การวิเคราะหความเสี่ยง การวิเคราะหขึ้นอยูกับลักษณะความเสี่ยง และชนิดของเครื่องมือ
ที่จะพิจารณามาใชในการวิเคราะหที่นิยมกันคือ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
5. การประเมิน และจัด ลําดั บความเสี่ย ง การประเมิน ความเสี่ยง ความเสี่ยงมีทั้งรูปธรรม
และนามธรรม แตหลักการประเมินจะตองทําใหเห็นถึงความชัดเจน แปลผลออกมาเปนเชิงรูปธรรมที่สัมผัสได
วัด ได กลาวคือ วั ดเปนจํ านวนได และวั ดเปนเวลาได การจั ด ลําดั บความเสี่ยงอาจจั ดเปน ความเสี่ย งสูง
ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา เมื่อสรุปผลออกมาไดแลว จึงนําไปบริหารความเสี่ยงตอไป
6. การบริ หารความเสี่ยง ถือเปนหัวใจของความสํ าเร็ จขององค การโดยตรง ทั้ งนี้ เพราะ
ความเสี่ย งเป น อุปสรรคสํา คั ญ ต อความสํ าเร็ จ ตามวั ต ถุ ประสงค ข ององค ก าร ดั ง นั้ น จึ ง เปน หน าที่ข อง
ฝายจัดการที่ตองรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ
7. การตรวจสอบความเสี่ยง เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการควบคุม กํากับ และติดตามผลวา
กลไกลการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติตามหรือไมเพียงใด โดยการสอบทานความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน การประเมินระบบควบคุมภายใน การวางมาตรการปรับปรุงแกไข และการสรางสัญญาณเตือนภัย
ผูบริหารองคการจะตองตรวจสอบความเสี่ยงมิใหเกิดขึ้น หรือถามีก็สามารถควบคุมปองกัน
ใหเกิดแตนอยที่สุด
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เรื่องที่ 3 การแกปญหาความเสี่ยง
การแก ไขปญ หาความเสี่ยง หมายถึง การทําใหเกิด สภาพการณ ที่เราคาดหวัง การที่ค น
จํานวนมากไมสามารถแกไขปญหาตนเอง หรือผูบริหารไมสามารถจะแกปญหาหนวยงานของตนได ถึงแม
จะรู สภาพหรื อเปาหมายอยู แลว แต ก็ ไม สามารถไปสู เปาหมายได ทั้งนี้ เพราะปญหาอาจมีมาก รุ นแรง มี
ความสลับซับซอน คลุมเครือ และแฝงไวดวยปญหาอื่น ๆ เปนตน
การแกปญหาความเสี่ยงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.ขั้นระบุปญหา

4. ขั้นกําหนด

2. ขั้นสาเหตุ

แนวทางแกไขปญหา

ของปญหา

3. ขั้นการกําหนด
จุดมุงหมายในการ
แกปญหา

ภาพ แสดงขั้นตอนการแกปญหาความเสี่ยง
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1. ขั้นระบุปญหา เปนขั้นแรกที่มีค วามสําคัญ เพราะถาเราไมทราบปญ หาเราก็ไมมีทาง
แกปญหาได จําเปนตองหาสาเหตุแหงปญหา แลวจะนําสาเหตุนั้นมาเรียงลําดับความสําคัญอะไรเปนเหตุเปนผล
2. ขั้นสาเหตุของปญหา การหาสาเหตุของปญหาไมถูกตองจะทําใหการแกปญ หาผิด ซึ่ง
ตามปกติ ค นเรามัก จะยึ ด ติ ด กั บแนวคิ ด หรื อความรู เดิ ม ๆ ทําใหมองเห็น ป ญ หาแต เพีย งด านที่สัมพัน ธ
สอดคลองกับแนวคิดนั้น ๆ อีกประการ ผูที่รูถึงสาเหตุที่แทจริงแลวรีบดวนสรุปโดยไมพยายามคนหาสาเหตุ
อื่น ๆ
3. ขั้นการกําหนดจุดมุงหมายในการแกปญหา การคัดเลือกสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาแลว
นําไปหาแนวทางแกไขจะทําใหปญหานั้นไดรับการแกไข เชน ปญหาอัตราการเพิ่มของประชากรสูงมาจาก
สาเหตุอะไร คนเกิดมาก คนตายนอย หรือคนอพยพเขามามาก เปนตน
4. ขั้นกําหนดแนวทางแกไขปญหา การกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาซึ่งอาจจะเปน
ทางเลือกที่สามารถนํ าไปใชแก ปญ หาได จ ริ ง ไมใ ชเปน เพีย งอุด มการณ หรื ออุด มคติ หรื อทางเลือกนั้ น
สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได ทั้งที่วัดเปนตัวเงินได และไมสามารถวัดเปนตัวเงินได
การเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแกไขปญหานั้น ควรมีการเปรียบเทียบตัวเลือกทั้งหมดที่ไดดวย
วิธีตาง ๆ โดยประเมินตัวเลือกแตละตัว แลวจึงตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด หรือหาวิธีใหม ปลอยให
ปญหาคลี่คลายไปเองโดยไมตองทําอะไร
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เรื่องที่ 4 การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ควรมีผูแทนจากฝายตาง ๆ ในองคการเปนเสมือน
คณะทํางานกลาง หากคณะทํางานยังไมมีความชํานาญพอ ควรจางที่ปรึกษาเขามาทํางานรวมกัน เพื่อวางแผน
ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการสรางตัวแบบบริหารความเสี่ยงระดับองคการ ซึ่งจะตองมีการ
ทบทวน วิเคราะห ตัดสินใจ และประเมินความเสี่ยงขององคการกอน ดังนี้
1. กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
2. จัดการฝกอบรมใหความรูกับผูแทนฝายตาง ๆ ใหตระหนักถึงความเสี่ยง
3. จัดทําแบบสอบถาม
4. จัดใหมีการสัมภาษณ
5. ดําเนินการทบทวนเอกสารที่มีอยูจากฝายตาง ๆ โดยเนนเฉพาะดานความเสี่ยง
6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
7. จัดทําตัวแบบความเสี่ยง
8. ตรวจสอบติดตามพื้นที่ของฝายตาง ๆ
9. วิเคราะหสิ่งที่ไดจากการประเมิน
สิ่งที่จะไดจากการดําเนินงานในขั้นนี้ มีดังนี้
1. สามารถบงชี้ไดวาความเสี่ยงขององคการมีอะไรบางอยางชัดเจน
2. สามารถจัดลําดับความสําคัญ และประเมินความเสี่ยงเหลานั้น
3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่สําคัญไดอยางชัดเจน
4. ไดรายงานการบริหารความเสี่ยงตอผูบริหารได
5. สามารถจั ด ลํา ดั บ แผนความเสี่ ย งตามความสํ าคั ญ และจํ า เป น ก อนหลั งโดยทํา เป น
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวยขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจความเสี่ยงในองคการ การสํารวจความเสี่ยงทั้งองคการโดยศึกษาจากตัวแทนฝายตาง ๆ
ดวยวิธีการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนเหตุเปนผลตอความเสี่ย งขององคก าร
โดยนําขอมูลมากรอกในตารางความเสี่ยงที่กําหนดไว ตามตัวอยางดังนี้
2. ประเมินความเสี่ยงในระดับองคการ คณะทํางานกลางรวบรวมขอมูลความเสี่ยง จากฝายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ นํามาจัดลําดับความเสี่ยง โดยอาจเชิญผูมีสวนเกี่ยวของรวมพิจารณา
3. กําหนดตัวควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในโอกาสตาง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได
4. การทําแผนปฏิบัติการ จะตองเลือกความเสี่ยงสูงสุดที่เปนวิกฤติกอนมาทําแผนปฏิบัติการ
เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การผันผวนจากราคาสินคาตนทุน เปนตน
5. การทํารายงานสรุปความเสี่ยง เพื่อนําขอมูลความเสี่ยงมาจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความเสี่ยง โดยเรื่องวิกฤติที่ตองเรงแกไข
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ตัวอยาง แสดงขอมูลของความเสี่ยงภายในองคการทั้งหมดของฝายเทคโนโลยี
ลําดับ

ความเสี่ยง

1

การเพิ่มขึน้ ของเว็บ
แอพพลิเคชั่นใน
ปจจุบัน

2

การทํานุบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอร
ขนาดใหญตองใช
ความพยายามมาก
ศูนยคอมพิวเตอร
มีปญหา

3

สาเหตุ

ผลกระทบ

บริษัทตองใหบริการ
แนวโนม
ทางดานพาณิชย ผานทาง
อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส
มากขึ้นตาม
แนวโนม
ขาดบุคลากร
ไมสามารถ
ใหบริการไดดี

ไฟไหม
แผนดินไหว
ระเบิด ไฟดับ

การควบคุม
ในปจจุบนั
ใหผูพัฒนาระบบมี
ความรู ความชํานาญ
ในโครงสราง
พื้นฐานของเว็บ
มากขึ้น
จางบริษัท
ขางนอกทํา

ระบบธุรกิจทั้งหมด มีสถานที่สําหรับ
ไมสามารถดําเนิน หนวยประมวลผล
มากกวา 1/ มีระบบ
ตอไปได
สํารอง

ประสิทธิผล
ในการ
ควบคุม
พอใช

พอใช

ดี

สรุป
ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เปนระบบจะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคน
ทุก ฝายในหนว ยงาน ซึ่งต องถือวาเปน กิจ กรรมของทุก คนในองคก าร ผูบริ หารจะต องสร างความเขาใจ
ใหทุกคนตระหนักถึงภัยวิกฤต ความเสี่ยง ทุกคนตองทําเปนประจําและทําอยางตอเนื่องเปนระบบ มีรูปแบบ
ที่ชัดเจน
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หลักการบริหารความเสีย่ งประกอบดวย
1. การวางแผนกลยุทธ
2. การวิเคราะหความเสี่ยง
3. การควบคุมความเสี่ยง
ในการดําเนินงานปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง จะไดมาจากฝายและองคการมาชวยกันประเมิน
ความเสี่ย งตา ง ๆ แลว จัด ลําดับวาอะไรเปน ความเสี่ย ง ระดับมากนอ ยเพีย งใด รุน แรงแคไหน เพื่อนํ า
ความเสี่ยงนั้ น ๆ มาบริ หารจั ดการกอน หลัง สวนการพิจ ารณาตัวควบคุมความเสี่ยงทําใหเห็นสภาพการ
บริห ารความเสี่ย งในองคก าร วา มีก ารกํา หนดอยา งไร ในการทํา แผนปฏิบัติก ารบริห ารความเสี่ย ง
โดยเรียงลําดับวิก ฤตวาอะไรมากอน และอะไรมาหลัง ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของการบริหารความเสี่ย ง
ที่มีรายละเอียดในเชิงปฏิบัติการ สามารถนําไปใชไดจริงในหนวยงาน
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กิจกรรมที่ 1
การวิเคราะหศักยภาพและการจัดการความเสีย่ งในองคการ
ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน เลือกประธาน ผูนําเสนอ และเลขาแลว รว มกัน พิจ ารณา
ตามประเด็น ดังตอไปนี้
1. อาชีพ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
2. ขั้นระบุปญหา……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
3. ขั้นหาสาเหตุของปญหา……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขั้นกําหนดจุดมุงหมายในการแกปญหา……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
5. ขั้นกําหนดแนวทางแกปญหา……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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บทที่ 4
การจัดการการผลิต การบริการ
สาระการเรียนรู
ในสภาวะการแขงขั นทางการค า และการตลาดยุค โลกาภิ วัตน ธุร กิจต องมีการปรั บตั ว
ที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในขณะที่ผูบริโภคมีความตองการสินคาที่หลากหลาย
และเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา ปจ จัย สําคั ญ หนึ่ งที่ผูบริโ ภคใชในการตั ดสิน ใจเลือกสิน ค า และบริก าร คื อ
คุณภาพของสินคา จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบอาชีพตองใหความสําคัญ และความจําเปนในการจัดการ
การผลิตและการบริการ
ตัวชี้วัด
1. จัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
2. อธิบายวิธีการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต
3. อธิบายขั้นตอนการลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ
4. จัดทําแผนการผลิตหรือการบริการ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ
เรื่องที่ 2 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต
เรื่องที่ 3 การลดตนทุนการผลิตและการบริการ
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เรื่องที่ 1 การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ
1. ความหมายการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ
การประกอบการอาชีพใหมีความเจริญ ก าวหน านั้ น จํ าเปน ที่ผูประกอบการอาชีพต องมีค วามรู
ความเขาใจ ในเรื่องการจัดการการผลิต และการบริการเปนอยางดี การจัดการการผลิตหรือการบริการมี
ความหมายสรุปไดดังนี้
การจัด การ หมายถึง กระบวนการที่ดําเนิน งานตามขั้น ตอนตาง ๆ อยางตอเนื่อง และ
มีการประสานงานกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรหรือกิจการ
การผลิ ต หมายถึ ง การจั ด ทํ า การประกอบ หรื อ สร างสิ น ค า หรื อผลิ ต ภั ณ ฑ โดยผ า น
กระบวนการแปรสภาพจากวัตถุดิบ
การบริ การ หมายถึง การบริ ก ารที่ดี แก ลูก ค า หรื อการทําใหลูก ค าได รั บความพึงพอใจ
มีความสุข และไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่
การควบคุม คุณ ภาพ หมายถึง การจัด กิจ กรรมตา ง ๆ เพื่อ ใหผ ลิต ภัณ ฑต อบสนอง
ความตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาบนแนวคิดพื้นฐานวา เมื่อกระบวนการดี ผลลัพธ
ที่ออกมาก็จะดีตาม
2. วัตถุประสงคการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ
การควบคุ มคุ ณ ภาพนั้ น มี วั ต ถุ ประสงค เ พื่อ ใหสิ น ค า หรื อผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ การบริ ก ารบรรลุ
จุดมุงหมายดังตอไปนี้
1) สินคาที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตมีคุณภาพตรงตามขอตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญา
2) กระบวนการผลิตดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม
3) การวางแผนการผลิตเปนไปตามที่กําหนดไว
4) การบรรจุ หีบหอดี และเหมาะสม หมายถึง สามารถนํา สงวั สดุ ยั งจุ ด หมายปลายทาง
ในสภาพดี นอกจากนี้การควบคุมคุณภาพยังกอใหเกิดประโยชนตอการผลิต คือ
1) เพื่อใหเสียคาใชจายหรือตนทุนต่ําที่สุด โดยการใชปจจัยการผลิต และวิธีการผลิตที่เหมาะสม
2) เพื่อใหไดปริมาณสิน คาตรงตามความตองการของตลาดไมมาก และไมนอยเกิน ไป
จนไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได
3) เพื่อใหไดสินคาตรงตามเวลาที่ลูกคาตองการ
4) เพื่อใหไดคุณภาพสินคาตรงตามที่ลูกคาตองการ ไมมีจุดบกพรองหรือเนาเสีย
3. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นการกําหนดนโยบาย ในขั้นนี้จะเปนการกําหนดวัตถุประสงคกวาง ๆ เชน ระดับสินคา ขนาด
ของตลาด วิธีก ารจําหน าย ตลอดถึงการรั บประกั น ขอกําหนดเหลานี้จ ะเปนเครื่ องชี้นํ าว ากิจ การจะต อง
ทําอะไรบางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว
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2) ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑในที่นี้ หมายถึง การกําหนดคุณ ลัก ษณะของ
ผลิต ภั ณ ฑ เชน วิ ทยุ ที่จ ะทําการผลิต ขึ้ น นี้ มีข นาดกี่ วั ต ต สามารถรั บได กี่ ชว งความถี่ และมีระบบตัดคลื่น
รบกวนหรือไม เปนตน ขอควรคํานึงถึงสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑนี้คือ จะตองรูวาฝายผลิตมีขีดความสามารถ
มากนอยเพียงใด การออกแบบผลิตภัณฑจึงตองมีความสัมพันธกับระบบการผลิต
3) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปนขั้นตอนยอย
3 ขั้น คือ การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นสวน การควบคุมกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณ ภาพของ
ผลิต ภั ณ ฑ โดยในการตรวจสอบทั้ง 3 ขั้ น นี้ สว นใหญ จ ะใชเทคนิ ค การสุมตั ว อยา ง เพราะผลิตภัณฑที่
ผลิตไดนั้นมีจํานวนมากไมอาจจะทําการตรวจสอบไดอยางทั่วถึงภายในเวลาจํากัด
4) ขั้นการจําหนาย การควบคุมคุณภาพ จะมีลักษณะเปนการใหบริก ารหลังการขาย ซึ่งในระบบ
การตลาดสมัยใหมถือวาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะสินคาบางชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทเครื่องมือ
เครื่องจักรหรืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีวิธีการใชและการดูแลรัก ษาที่คอนขางยุงยาก ผูผลิตหรือ
ผูขายจะตองคอยดูแลเพื่อใหบริการหลังการขายแกผูซื้ออยูเสมอ เพื่อสรางความพึงพอใจ ซึ่งจะมีผลตอความ
เชื่อมั่นและความกาวหนาทางธุรกิจในอนาคต

เรื่องที่ 2 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต
1. ความหมายของการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต
การใชน วั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ นการผลิต เปน การพัฒ นาความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑของมนุษย ชวยในการแกปญหาและสนองความตองการของมนุษยอยางสรางสรรค โดยนําความรู
มาใชกับกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อสรางและใชสิ่งของ เครื่องใช วิธีการใหการดํารงชีวิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถอธิบายไดดังนี้
1) นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ที่ยังไมเคยมีใชมากอน
หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว
2) เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้น เพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ
เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแมกระทั่งสิ่งที่ไมไดเปนสิ่งของที่จับตองไดหรืออาจเปนระบบ
หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการทํางานบรรลุผลเปาหมาย และครอบคลุมถึงเรื่อง ดังตอไปนี้
(1) คน เปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก เจาของกิจ การ แรงงานคนภายนอก
ที่จางมาทํางาน เปนตน
(2) วัสดุและเครื่องมือ ไดแก วัสดุอุปกรณตาง ๆ
(3) เทคนิค วิธีการ ไดแก ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง
(4) สถานที่ ไดแก ไรนา ฟารม ภูเขา แมน้ํา ทะเล สถานประกอบการตาง ๆ
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2. ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยี
จากการนํา เทคโนโลยี ไปใชใ นชีวิ ต ประจํา วั น ของมนุษ ย ทั้ง นี้จ ากการนํา เทคโนโลยี
มาใชอยางแพรหลาย ทําใหเกิดทั้งประโยชนและผลกระทบตอการดํารงชีวิต สรุปไดดังนี้
1) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอการศึก ษา นัก ศึก ษาสามารถเรีย นไดจ าก
ที่บานโดยไมต องเดิ น ทางไป เชน การเรี ย นการสอนทางไกลผานอินเทอร เน็ ต ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมทั้งการศึกษาคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตที่มีไมจํากัด และการศึกษาเรียนรูจากสื่อประเภทตาง ๆ
เชน วิทยุ โทรทัศน วีดิโอ และคอมพิวเตอร เปนตน จากการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ทําให
เกิดปญหาขาดปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางผูเรียนกับครู เพราะการเรียนรู โดยผานสื่อเทคโนโลยีทําใหครู
ซึ่งเปนผูถายทอดความรูมีบทบาทลดนอยลง
2) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีเขามามีบทบาทใน
การปรับปรุงคุณภาพของดิน น้ําและอากาศ รวมทั้งมีการนําของเหลือใชที่ผานกระบวนการทางเทคโนโลยี
แลวกลับมาใชใหมโดยไมตองใชทรัพยากรหลัก เทคโนโลยีจะกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เพราะมนุษย
นําเทคโนโลยีมาใชอยางผิดวิธี เพื่อมุงแตประโยชนสวนตน จนหลงลืมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช
เทคโนโลยีของตน
3) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม เทคโนโลยีกับสังคมเปน ของคูกัน
เมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบาทเปรียบเสมือนยอโลกใหเล็กลง เนื่องจากความสะดวกในการติดตอขาวสาร
ขอมูล ทําใหธุร กิ จ ติ ด ต อได อย างรวดเร็ ว มีประสิทธิภ าพ มีผลใหเศรษฐกิ จ เจริ ญ ก าวหน าอย างรวดเร็ ว
จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีกอใหเกิดปญหาการวางงานของแรงงาน เนื่องจากมีการนําเครื่องจักร
มาใชแ ทนแรงงานคน และป ญ หาจากการปรั บ ตั ว ของผู ไ มรู ใ นเรื่ อ งของการใช เ ทคโนโลยี ส มัย ใหม
จึงกอใหเกิดปญหาการนําเทคโนโลยีไปใชอยางไมถูกตอง
4) ประโยชน และผลกระทบของเทคโนโลยี ต อสุข ภาพ เนื่อ งดว ยเทคโนโลยีมุง สรา ง
สิ่งอํานวยความสะดวกตอมนุษย โดยเฉพาะดานสุขภาพ มีเครื่องออกกําลังกายภายในบาน มีวิทยุโทรทัศน
และแหลงบันเทิง เพื่อเสริมสรางสุขภาพ ทั้งทางรางกายและทางจิตใจ ทั้งนี้ในวงการแพทยมีความกาวหนา
ในการรักษามากขึ้นและมีขอมูลทางการแพทยเผยแพรผานทางอินเทอรเน็ตทําใหแพทยทั่วโลกสามารถรวมมือ
ในการปฏิบัติงานรวมกันได นอกจากนั้นเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีผลทําใหเยาวชนขาดความสนใจ
การเรียน มุงแตการเลนเกมคอมพิวเตอร ไมมีเวลาออกกําลังกาย มีพฤติกรรมที่กาวราวชอบการตอสู สมาธิสั้น
อารมณรุนแรง ไมไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ ทําใหเกิดความเครียด สายตาสั้นเร็วกอนเวลาอันควร
สรุ ปได ว า เทคโนโลยี จะมีประโยชน อย างมาก เมื่อผูใ ชมีก ารนํา ไปใชไ ดอ ยา งถูก วิธี
และเหมาะสม และจะเกิดผลกระทบอยางมากมาย เมื่อผูใชนําเทคโนโลยีไปใชแบบผิด ๆ ดว ยความไมรู
หรือใชเทคโนโลยีมากเกินกวาความจําเปน
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3. กระบวนการเทคโนโลยีในการผลิต
กระบวนการเทคโนโลยีเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการแกปญหา โดยการใชความคิด
ริเริ่มอยางสรางสรรคและรอบคอบ เพื่อสรางผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตามความตองการของมนุษย
อยางมีประสิทธิภาพ
หลัก การเบื้อ งตน ของกระบวนการทางเทคโนโลยีก ารออกแบบผลิต ภัณ ฑ สามารถ
แบงออกเปนขั้นตอน ไดดังนี้
1. กําหนดปญหาหรือความตองการ

2. สรางทางเลือกหรือวิธีการ

4. ออกแบบและลงมือสราง

3. เลือกวิธีการที่เหมาะสม

5. ทดสอบและประเมินผล

ปรับปรุงแกไข

แผนภูมิ กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ

4. การใชกลยุทธในการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากในการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปนการ
ผลิต ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมหรื อการบริการ ลวนแตนํ าเทคโนโลยีเขามาใชในกิจกรรมตาง ๆ
เพราะการนํ าเทคโนโลยีเข ามาใชในกิ จกรรมตาง ๆ จะเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตใหดีขึ้ น เชน สามารถ
ทํางานได เร็ ว ขึ้ น ได ปริ มาณมากขึ้ น งานมีคุ ณ ภาพมากขึ้ น ลดเวลาในการทํา งาน ลดคา ใชจา ยในการ
ใชแรงงานคน และที่สําคัญถาเปนภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรมซึ่งตองมีการแขงขันในทางธุรกิจ
ใครนําเทคโนโลยีมาใชกอนคนอื่นถือวาเปนกลยุทธอยางหนึ่งที่จะทําใหประสบความสําเร็จกอนคูแขง ซึ่ง
คําวากลยุทธ หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่จะทําใหแผนงานประสบผลสําเร็จ ขณะ
จัดทํากลยุทธจะตองมีการตรวจสอบดูว ามีจุดออนในกิจกรรมใด หรือมีจุดแข็ งในกิ จกรรมใดหรื อคูแข ง
มีจุดออนในกิจกรรมใด จุดแข็งในกิจกรรมใด แลวนํามาเปรียบเทียบกับของเรา เพื่อทําการปรับกลยุทธตอไป
เมื่อรู ว ามีจุ ด ออนที่จุ ด ใด ก็ส ามารถนํา เอาเทคโนโลยีม าใชใ นสว นที่เ ปน จุด ออ นนั้น
เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุ ณภาพผลิตภัณฑ ดังตัวอยางการใชและปรับกลยุทธในการเพิ่ม และ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ดังนี้
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ตัวอยางที่ 1
ในอดีต การเกี่ยวขาวในนาที่มีพื้นที่กวาง ๆ จะใชแรงงานคนในการเกี่ยวขาวจํานวนมาก
ตอมามีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเกี่ยวขาว เชน เครื่องจักรในการเกี่ยวขาว ทําใหสามารถลดจํานวน
แรงงานคน และลดเวลาในการเกี่ยวขาวลงไดอยางมาก และถามีการแขงขันทางธุรกิจการขายขาว เกษตรกร
จะตองมีก ารปรับกลยุท ธใ นการนําเทคโนโลยีเขามาชว ยในการเกี ่ย วขาว เพื่อใหสามารถเกี่ย วขาวได
จํานวนมากและใชเวลานอย เพื่อใหสามารถนําขาวออกมาจําหนายไดกอน
ตัวอยางที่ 2
โรงงานน้ํ าพริ ก เผาแหงหนึ่ ง เดิมการลางผัก บดพริ ก หรื อเครื่ องเทศ การผสมสวนผสม
และการบรรจุ จ ะใช แรงงานคนแทบทั้ง หมด ทํ าใหผ ลผลิต ที่ ออกมาไมดี เทา ที่ค วร เชน ผัก ไม สะอาด
สวนผสมไมดี พอ น้ําหนั กและปริ มาณไมได มาตรฐาน ใชแรงงานคนมาก ทําใหเสียค าใชจายสูง รวมถึง
ใชเวลาในการทํางานมาก ทําใหไมสามารถแข งขั นกั บคู แขงขัน อื่น ๆ ได สงผลใหเสีย โอกาสทางธุร กิ จ
เพราะฉะนั้ น โรงงานน้ํ าพริ ก เผาแหง นี้ จึ งได มีก ารปรั บ กลยุ ทธใ นการดํ าเนิ น กิ จ กรรม โดยการนํ าเอา
เทคโนโลยีการผลิตมาชวย เชน เครื่องลางผัก เครื่องบด เครื่องผสมและเครื่องบรรจุภัณ ฑทําใหสามารถ
ผลิต น้ําพริกเผาไดมีประสิทธิภ าพและคุณภาพมากขึ้ น รวดเร็วขึ้ น ลดค าใชจายในการผลิต สามารถผลิต
น้ําพริกเผาออกสูตลาดแขงขันกับคูแขงรายอื่น ๆ ไดทันเวลาและรวดเร็วขึ้น
5. การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
การเลื อ กใช เ ทคโนโลยี อ ย า งสร า งสรรค ต อ ชี วิ ต สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และงานอาชี พ
มี ห ลั ก การ ดั ง ต อ ไปนี้
1) การวิเคราะหเปรียบเทียบผลิตภั ณฑหรือวิธีการที่ไดจากเทคโนโลยีต าง ๆ ทั้งทางดาน
คุณภาพ รูปแบบ วัสดุ ความสะดวกในการใช ความคุมคา โดยกอนที่จะตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีใดมาใชนั้น
ผูประกอบการหรื อเจาของกิจ การ ควรนําคุ ณลักษณะทั่วไป คุ ณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยี มาศึก ษา
เปรียบเทียบกอนการตัดสินใจเลือก
2) เมื่อ มีก ารเลือกใชเทคโนโลยีสํา หรับ การสรา งและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ เพื่อ สนองตอ
ความตองการของมนุษยแลว ยอมตองมีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาดวย ดังนั้นผูประกอบการ
หรือเจาของกิจการตองศึกษาทบทวนวาเทคโนโลยีที่กําหนดเลือกใชนั้น มี ขอดี ขอเสีย และผลตอสังคม
และสิ่งแวดลอมที่จะไดรับนั้นเปนอยางไร
3) ตัด สิน ใจเลือ กและใชเ ทคโนโลยีมีผ ลตอ ชีว ิต ที่มีผ ลดีต อสัง คม และสิ่ง แวดลอ ม
ในทางสรางสรรคมากที่สุด
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เรื่องที่ 3 การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ
1. แนวคิดในการลด และควบคุมตนทุนการผลิต
การดําเนินงานธุรกิจทุกประเภท ใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง จําเปนที่ผูประกอบการ
หรือเจาของธุร กิจ ตองหาวิธีก ารลดตน ทุน การผลิต และการบริก ารโดยแนวคิด ในการลดและควบคุม
ตนทุนการผลิตนั้น มีหลักการ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหและสํารวจสถานภาพปจจุบันของการผลิต คือ แรงงาน วัตถุดิบ ตนทุน
การผลิต เมื่อรูปจจัยการผลิตแลวทําใหสามารถหาขอบกพรอง และหาวิธีลดตนทุนได
2. วิ เคราะหหาสาเหตุ ข องต น ทุน สูญ เปลาที่เกิ ด ขึ้ น จากการผลิต สิน ค า และการบริ ก าร
หมายถึง การเสียคาใชจายแตไมไดกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ
3. ปฏิบัติ ก ารลด และควบคุ มต น ทุน การผลิต ในสว นของคา ใชจา ยที่ไ รป ระสิท ธิภ าพ
มีความสูญเปลา โดยดําเนินการตอเนื่องใหบรรลุผลสําเร็จ
การดําเนิ นธุรกิ จต องเผชิญ กับขอจํากัด หลายอย างที่เปน อุปสรรคและเปน เหตุใ หต นทุน
การผลิตสูงขึ้น จากหลายปจ จัย คือ ตน ทุน แรงงานมีแนวโนมสูงขึ้น ตน ทุน วัต ถุดิบแพงขึ้น โดยเฉพาะ
การนําวัตถุดิบจากภายนอกเขามา ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เชน คาน้ํามัน คาน้ํา คาไฟฟา คูแขงขันมีมากขึ้น
และทวีความรุนแรงมากขึ้น จําเปนที่ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองลดตนทุนการผลิตตอหนวยสินคา
ที่ผลิตจะมีผลใหไดกําไรมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการตองปรับวิธีการทําธุรกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง
โดยกําหนดเปาหมายการผลิตใหเหมาะสมเพื่อความอยูรอด มีการปรับปรุงโครงสรางในการประกอบธุรกิจ
พัฒนาระบบการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จ
2. ปจจัยในการลด ควบคุมตนทุนการผลิต
ในการผลิตสินคาตนทุนการผลิตจะสูงหรือต่ํานั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลายประการดังนี้
1. ผูบริหารตองมีนโยบายและโครงการเพื่อลดตนทุนการผลิตอยางจริงจังและชัดเจนไมวา
จะเปนนโยบายดานคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชน ไอเอสโอ การสนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ฯลฯ
หรือระบบและวิธีการลดตนทุน ซึ่งตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. สรางจิตสํานึกพนักงาน ใหมีจิตสํานึก ที่ดีตอโครงการลดตน ทุน การผลิต จึงจะไดรับ
ความรวมมือและประสบความสําเร็จได
3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารจัดการธุรกิจอยางจริงจัง
ทุกปจจัยที่กลาวมามีความสําคัญเทากันหมด แตการจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมี
คุณภาพผูบริหารธุรกิจ ตองกําหนดเปาหมายและการดําเนิน งานอยางจริงจัง และตองมีก ารจัด ทําขอมูล
และวัดประสิทธิภาพของการลดตนทุนอยางตอเนื่อง
ในการบริหารจัดการการผลิต ควรกําหนดเปาหมายในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพการผลิต คือ ดัชนีชี้วัด การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจเราเองกับธุรกิจอื่นที่มีลักษณะการดําเนินงานเดียวกันวา มีผลการดําเนินงานธุรกิจแตกตางกั น
อยางไร
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2. คุ ณ ภาพสินค าและบริ ก าร ผูประกอบการหรื อเจ าของธุร กิ จ ต องปลูก ฝงใหพนั ก งาน
มีความเขาใจในการควบคุมคุณภาพจะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว
3. การสง มอบ ตองสงมอบตรงเวลาตามที่ลูก คาตองการโดยไมมีปญ หา การวางแผน
การผลิตและสงมอบใหลูกคาตองใหความสําคัญเปนพิเศษมิเชนนั้นจะทําใหเสียระบบการทําธุรกิจ
4. ตนทุนการผลิต ในสินคาประเภทเดียวกันแตตนทุนไมเทากัน การลดตน ทุน มิใ ชสิ่งที่
จะทําใหคุณภาพของสินคาลดลง แตเปนการบริหารจัดการในการผลิตใหมีการใชตนทุนต่ําลง
5. ความปลอดภั ย เปน เรื่ องที่เกี่ ย วกั บพนัก งานโดยตรง ซึ่ง ควรกระทํา อยา งยิ่ง เพราะ
ยิ่ งเครงครัดมากเพียงใด พนักงานก็ปลอดภัยมากเทานั้น และมีสวนทําใหตนทุนการผลิตลดนอยลง รวมทั้ง
สรางคุณภาพชีวิตใหพนักงานได
6. ขวัญและกําลังใจ ยิ่งมีความปลอดภัยสูง ขวัญและกําลังใจของพนักงานก็ยิ่งสูง โดยวิธี
ที่ดีที่สุด คือ การเพิ่มคาจางและเพิ่มสวัสดิการใหกับพนักงาน
7. สิ่งแวดลอมที่ดีในโรงงาน ถือเปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับพนักงาน ปจจุบันธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและจัดการกับสิ่งแวดลอมไดดี ถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมดวย
8. จรรยาบรรณ ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองยอมรับและปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑหรือการบริการ เมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความปลอดภัยและความมั่นใจใหแกลูกคา
หากเจาของธุรกิจสามารถปลูกฝงทุกขอที่กลาวมาใหกับบุคลากรขององคกรไดรับรูและ
ร ว มปฏิ บั ติ ป ญ หาในกระบวนการผลิ ต จะไม เ กิ ด ขึ้ น โดยเด็ ด ขาด และสิ่ ง ที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด คื อ การผลิ ต
จะมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. การควบคุมการจัดการการผลิตหรือการบริการ
การดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ ให มี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ธุ ร กิ จ มี ค วามมั่ น คงนั้ น
ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองมีระบบควบคุม การจัดการการผลิตและการบริการ ระบบการควบคุม
ที่นิยมใชมาก ไดแก วงจรควบคุม PDCA (Deming Cycle) มีรายละเอียด ดังนี้
1) P (Planning) การวางแผน หมายถึง การวางแผนวามีโครงการ กิจกรรมหรือวิธีการ
อะไร ในการบริหารจัดการการผลิตหรือการบริการ
2) D (Do) การปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว
3) C (Check) การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบผลที่เ กิด จากการปฏิบัติว า
มีผลเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวในการวางแผนหรือไมอยางไร
4) A (Action) การปรับปรุงแกไขและตั้งมาตรฐานในการทํางาน หมายถึง การกําหนด
แนวทาง วิธีการใหมเพื่อแกไขปญหาขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ
วงจรการควบคุม PDCA (Deming Cycle) ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นแลว
ตองเริ่มทําใหมเพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องโดยไมหยุดนิ่ง
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กิจกรรมที่ 1
การวิเคราะหการจัดการการผลิตหรือการบริการ
ใหผูเรียนสรุปขอมูลความรู เรื่องการจัดการการผลิตหรือการบริการ ตามหัวขอตอไปนี้
1. จากขอมูลทั้งหมด สรุปไดขอมูลดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………(ไมเกิน 5 บรรทัด)
2. การจัดการการผลิตและการบริการ มีวิธีการดังนี้
2.1……………………………………………………………………………………………….
2.2……………………………………………………………………………………………….
2.3……………………………………………………………………………………………….
3. หากผู เ รี ย นเป น เจ า ของธุ ร กิ จ หนึ่ ง ผู เ รี ย นจะมีวิ ธี ก ารจั ด การการผลิ ต หรื อ การบริ ก ารด า นใด
เพราะอะไร
1.1 ดาน…………………………….เพราะ………………………………………………
1.2 ดาน……………………………เพราะ………………………………………………..
1.3 ดาน……………………………เพราะ………………………………………………...
4. หากผูเรียนตองเลือกการจัดการการผลิตหรือการบริการเรงดวน ผูเรียนจะเลือกดําเนินการในดานใด
เพราะอะไร
ดาน………………………………………………………………………………...…………………
เพราะ…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...................
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บทที่ 5
การจัดการการตลาด
สาระการเรียนรู
การจัดการการตลาดมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ
ในกิจกรรมการตลาด สามารถศึกษาวิเคราะหตลาดเพื่อใหทราบโอกาสทางการตลาดกอนตัดสินใจลงทุน
เพื่อธุรกิจจะไดดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง และมีความเสี่ยงนอย ดังนั้น ตลาดจึงเปนความอยูรอดของธุรกิจ
ตัวชี้วัด
1. การจัดการการตลาดเพื่อนําผลผลิตเขาสูตลาด
2. สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการการตลาด
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การจัดการการตลาด
เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการ
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เรื่องที่ 1 การจัดการการตลาด
ความหมายของตลาดและการจัดการการตลาด
ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งผูซื้อและผูข ายมาพบเพื่อโอนเปลี่ย นมือกั น ในกรรมสิทธิ์ข องสินคา
และบริการ โดยมีราคาเปนสื่อกลาง เปนความหมายที่เปนที่รูจักและพบเห็นกันทั่วไป เชน ตลาดนัดสวนจตุจักร
ทาขาวกํานันทรง อําเภอพยุหคีรี ตลาดสดบางกะป ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
การจัด การการตลาด หมายถึง การดํา เนิน กิจ กรรมตา ง ๆ ดา นธุร กิจ ซึ่ง จะตอ งมีก ารวางแผน
การผลิ ต การโฆษณา การประชาสั มพั นธ การวิ จั ยการตลาด การส งเสริ มการขาย การทํ าข อมู ลฐานลู กค า
การกระจายสินคา การกําหนดราคา การจัดจําหนาย ตลอดจนการดําเนินกิจการทุกอยาง เพื่อสนองความตองการ
และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ ทั้งในเรื่องราคา และบริการ
การตลาดเปนกิจกรรมทางการตลาดที่นักการตลาดดําเนินการ เริ่มตั้งแตการวางแผนจนกระทั่งนํา
แผนเหลานั้นไปปฏิบัติการวางแผนทางการตลาด นักการตลาดตองคํานึงถึงตัว แปรตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็ จ ของแผนการตลาด เพื่อใหแผนการตลาดนั้ นมีลัก ษณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ความ
ต องการของลูก คา สามารถจํา แนกตัว แปรทางการตลาด ประกอบดว ยผลิต ภัณ ฑ ราคา และการจัด
จําหนาย ซึ่งจะตองเขาใจความหมายของคําตอไปนี้ ใหชัดเจนดังนี้
1. ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาหรือการบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได โดย
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ
2. ราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อยินดีจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ
3. การจัดจําหนาย หมายถึง การเลือกชองทางการจัดจําหนายเพื่อใหผลิตภัณฑผานออกจากผูผลิต
ไปสูผูบริโภค และการกระจายตัวสินคา ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนและการใชเครื่องมืออุปกรณ
เพื่อใหสินคา และวัสดุเคลื่อนยายจากแหลงผลิตไปยังสถานที่ที่ตองการจะใช
ในสภาพโดยทั่วไปเราจะเห็นสัดสวนประสมของการตลาด ซึ่งประกอบดวย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การสงเสริมการตลาด การสงเสริมการขาย การทําฐานขอมูลลูกคา
และการกระจายสินคา ดังแสดงในภาพสวนประสมการตลาด ดังนี้
ตลาดเปาหมาย

ผลิตภัณฑ

ราคา

การสงเสริมการตลาด

การจัดจําหนาย

การโฆษณา

การขายโดยบุคคล

การสงเสริมการขาย

การประชาสัมพันธ

ภาพ แสดงสวนประสมการตลาด
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1. การโฆษณา หมายถึง การนําเสนอหรือสงเสริ มความคิด ในการขายสินคาหรือบริการผานสื่อต าง ๆ
มีผูอุปถัมภเปนผูเสียคาใชจายในการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงคของการโฆษณา เพื่อใหเกิดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสินคาและงานบริการ เปนการใหขาวสารและชักจูงใหซื้อสินคา และซื้อบริการสื่อที่ใชใน
การโฆษณามีหลายประเภท เชน นิ ต ยสาร หนั งสือพิมพ วิ ทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา การโฆษณาทาง
ไปรษณีย เปนตน สื่อโฆษณาแตละประเภทจะมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน ดังนั้น การเลือกสื่อโฆษณา
ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค ดังนี้
1) สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
2) สื่อนั้นมีประสิทธิภาพและไดผลสูงสุด
3) เสียคาใชจายต่ําที่สุด
2. การประชาสัมพันธ หมายถึง การติดตอสื่อสารเพื่อสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน ตลอดจน
สรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางลูกคา หนวยงาน รัฐบาล ประชาชน เพื่อใหเกิดความเชื่อถือศรัทธา
ความคิดเห็น ทัศนคติที่ดีตอองคการ การประชาสัมพันธ ไดแก ขาวแจกสําหรับเผยแพร การแถลงขาว ลูกคา
สัมพันธ พนักงานสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ สื่อมวลชนสัมพันธ การบริการสังคมและสาธารณประโยชน
3. การวิจัย ตลาด หมายถึง การศึก ษาปจ จัย ภายนอกและภายในเกี ่ย วกับ การตลาด ทํา ให
ผูประกอบการมีข อมูลในการวางแผนการตลาดได อยา งมั่น ใจ และสามารถบอกรายละเอีย ด ในการ
ดําเนินงานไดอยางชัดเจน
การวิจัยการตลาดหรือการศึกษาตลาด มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
1) การศึกษาโอกาสและสถานการณของการตลาด เปนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โอกาสทางการตลาด
ซึ่งเปนการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และ การศึก ษาสถานการณ ทางการตลาด เปน การศึก ษาสิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอกของกิจการนั้น ประกอบดวย
(1) การศึกษาจุดแข็ง เปนการศึกษาถึงขอดีหรือจุดแข็งของสินคาหรือบริการ
(2) การศึกษาจุดออน เปนการศึกษาขอเสียหรือปญหาที่เกิดจากองคประกอบทางการตลาด
(3) การศึกษาโอกาส เปนการศึกษาขอไดเปรียบหรือสิ่งที่เอื้ออํานวยใหแกกิจการ
(4) การศึกษาอุปสรรค เปนการศึกษาปญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
2) การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด เนนวัตถุประสงคทางดานการผลิตผลิตภัณฑ ราคา การจัด
จําหนาย การโฆษณา และการสงเสริมการตลาดใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโ ภคอันจะ
นําไปสูการสรางยอดขายและกําไร
3) การเลือกตลาดเปาหมาย ตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) โอกาสทางการตลาด
(2) ลักษณะและความตองการของตลาด
(3) ขนาดของตลาด
(4) ความสามารถขององคก รในการตอบสนองความตอ งการของตลาดไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
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(5) คูแขงขัน และผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนได
4) การเลือกกลุมเปาหมายมีหลายวิธี ดังนี้
(1) การเลือกกลุมเปาหมายเฉพาะสวน คื อ การเลือกกลุมเปาหมายกลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อ
ศึกษาศักยภาพขององคกรในการตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมาย
(2) การเลือกกลุมเปาหมายหลายสวน คือ การเลือกกลุมเปาหมายมากกวาหนึ่งกลุมและ
ทําการตลาดพรอมกัน แตลักษณะกิจกรรมทางการตลาดตางกัน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย
แตละกลุม เชน บริษัทที่ผลิตสินคาประเภทเดียวกันในหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
แตละกลุมเปาหมาย เปนตน
(3) การตลาดมวลชน คือ การทํา การตลาดโดยไมแบง สว นตลาด เนน การผลิต เปน
จํานวนมาก ตนทุนต่ํา สินคามีความแตกตางกันไมมาก เพื่อจําหนายใหประชาชนทั่วไป เชน น้ําตาล น้ําอัดลม
ทราย เหล็ก หิน ปูนซีเมนต เปนตน
5) การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค คือ การแสดงออกของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการแสวงหาสินคาและ
บริการมาเพื่อสนองความตองการของตน และพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนไดแก
(1) อุปนิ สัยในการซื้อ หมายถึง นิ สัยในการซื้อสินค าของผูบริ โภค ซึ่งมีคํ าถามสําคั ญ
ที่นาสนใจในการคนหาลักษณะนิสัยของผูบริโภคมีดังนี้
1) ผูบริโภคในกิจการของเราเปนใคร
2) ตลาดตองการซื้อสินคาอะไร
3) จะซื้ออยางไร
4) ทําไมผูบริโภคจึงตองซื้อ
5) เมื่อไรผูบริโภคจะซื้อ
6) ผูบริโภคจะซื้อที่ไหน
7) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
(2) แรงจูงใจในการซื้อ หมายถึง สาเหตุที่ทําใหผูบริโ ภคตัด สิน ใจซื้อสิน คาหรือบริการ
แรงจูงใจในการซื้อ มีหลายประเภท ไดแก
1) แรงจู งใจในตั ว สิน ค า ประกอบด ว ย แรงจู ง ใจขั้ น ปฐมภู มิ เปน การที่ ผูซื้ อ
ตัดสินใจซื้อตัวสินคา เชน ตัดสินใจซื้อตูเย็น แรงจูงใจเฉพาะเจาะจง เปนการตัดสินใจตอจากขั้น ปฐมภูมิ
คือ ตัดสินใจซื้อตูเย็นแลวจะเลือกยี่หอ แบบ ขนาด สี
2) แรงจูงใจซื้อสิน ค าจากผูข ายประจํ า หรืออุปถัมภ เปนแรงจู งใจที่ทําใหลูก ค า
ตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาใด รานคาหนึ่ง
3) แรงจูงใจเกี่ยวกับเหตุผล เปนการตัดสินใจโดยใชเหตุผลในการซื้อมากกวาการ
ใชอารมณ เชน ความประหยัด คงทน
4) แรงจู งใจด านอารมณ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ด ว ยการใช อารมณ ข องตนเอง เช น
ความภูมิใจ ความสวยงาม ความกลัว
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5) แรงจู งใจฉับพลัน หรือการซื้อดว ยแรงกระตุน เปน การซื้อสิน คาโดยที่ไมได
ตัดสินใจซื้อมากอน
4. การสง เสริมการขาย หมายถึง การทํากิ จ กรรม การโฆษณา การขายโดยบุค คล การสงเสริม
การขาย และการประชาสัมพันธ กิจกรรมนี้ ดําเนิน การโดยมีวัต ถุประสงคเพื่อกระตุน ใหผูซื้อตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาหรือรับบริการ
กิจกรรมการสงเสริมการตลาด นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยบุคคล และการประชาสัมพันธ
เปนการชวยกระตุนความสนใจ การซื้อของผูบริโภคหรือบุคคลอื่นในชองทางการจัดจําหนาย การจัดแสดงในงาน
แสดงสินคา การแจกของแถม การลดราคา การชิงโชค การแขงขัน การแจกคูปองแจกแสตมปการคา หรือ
เนนการขายโดยบุคคล ซื้อขายโดยใชพนักงานเปนการสื่อสารโดยตรง แบบเผชิญหนา ระหวางผูขายและผูมี
โอกาสเปน ลูก คา พนั ก งานขายมีความสําคั ญมากเพราะผูขายสามารถปรับราคาสินค าหรื อค าบริ การให
สอดคลองกับความตองการของลูกคาได พนักงานขาย ที่เขาพบลูกคาสามารถโนมนาวชักจูงตลอดจนให
ขาวสารแกลูกคาไดอยางเปนกันเองและยืดหยุนได
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การคน หาเพื่อใหทราบถึงสาเหตุหรืออิทธิพลที่มีตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค ประโยชนที่ไดจากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ทําให
ทราบถึงลัก ษณะที่แทจ ริงของตลาดและผูบริโ ภค ชว ยใหผูบริหารการตลาดสามารถวางแผนและปรับ
กลยุทธทางการตลาดใหเขากับสภาพความจริงที่สุด
นักการตลาดควรนําหลักการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค มาปรับใชโดยคํานึงถึงรายละเอียด ดังนี้
1. ผูบริโ ภคคื อใคร ใชหลัก การแบงสวนตลาดเข ามาประกอบการพิจ ารณา คื อ หลัก ภูมิศาสตร
หลักประชากรศาสตร หลักจิตวิทยา หลักพฤติกรรมศาสตร
2. ความตองการของตลาด ผูประกอบการจะตองศึกษาวาผูบริโภคตองการอะไรจากผลิตภัณฑที่ซื้อ
เชน บางคนใชรถยนตราคาแพง เพราะตองการความภาคภูมิใจ บางคนเลือกรับประทานอาหารในรานหรูหรา
นอกจากต องการความอรอยจากรสชาติของอาหารยั งตองการความสะดวกสบาย การบริการที่ดี เปนต น
นัก การตลาดจะต องวิ เคราะหดู ว าผูบริ โ ภคต องการซื้ออะไรเพื่อที่จ ะจั ด องค ประกอบของผลิต ภั ณ ฑใ ห
ครบถวนตามที่เขาตองการ
3. การตัดสิน ใจซื้อ ผูประกอบการตองศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจในการซื้อของผูบริ โภคซึ่ง
จะตองผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นเกิดความตองการ ผูบริโภคมีความตองการสินคาและบริการนั้น ๆ ความตองการนี้
อาจเกิดขึ้นจากตัวกระตุน เชน ความหิว ความอยากได ความอยูรอด ความมีหนามีตา การเลียนแบบ ฯลฯ
2) ขั้นแสวงหาขอมูล เมื่อเกิดความตองการในสินคาหรือบริการนั้น ๆ ผูบริโภค จะพยายาม
เสาะแสวงหาความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการนั้นจากผูใกลชิด เพื่อน ครอบครัว เพื่อนบาน การโฆษณาทาง
สื่อตาง ๆ สื่อสารมวลชน ผูเคยใชสินคานั้นมาแลว
3) ขั้นการประเมินทางเลือก เมื่อผูบริโภคไดรับขาวสารขอมูลที่จะใชประกอบการตัดสินใจ
ซื้อแลว เขาจะประเมินคาทางเลือกแตละทางเพื่อการตัดสินใจซื้อการประเมินทางเลือกผูบริโภคมักจะใช
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ประสบการณ ของเขาในอดีต ทัศนคติที่มีตอรานคาแตละยี่หอหรื อฟงความคิ ดเห็นจากเพื่อน ๆ เพื่อชว ยใน
การเลือก
4) ขั้ น การตั ด สิน ใจซื้ อ หลั งจากผ านขั้ น การประเมิน ทางเลือกแลว ผูบ ริโ ภคก็ จ ะเลื อก
ตรายี่ หอที่ตนชอบมากที่สุด ดังนั้น นั กการตลาดจึ งต องเพิ่มความพยายามในการใหข อมูลแก ผูบริ โ ภค
และชว ยเหลือแนะนําผูบริโภคในการตัด สินใจซื้อ
5) ขั้นความรูสึกหลังการซื้อ เมื่อผูบริโภคซื้อสินคาตรายี่หอนั้น ๆ ไปใชแลว หากไดผล
ตามที่ตนคาดคะเนไว ยอมทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอตรายี่หอนั้นมากยิ่งขึ้น แตถาใชแลว ไมไดผลตามที่
คาดไว เขายอมมีทัศนคติไมดีตอตรายี่หอนั้น
1.ขั้นเกิดความตองการ

2.ขั้นแสวงหาขอมูล

5.ขั้นความรูสึกหลังการซื้อ

3.ขั้นประเมินทางเลือก

4.ขั้นตัดสินใจซื้อ

การ
ภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจในการซื้อ
กระบวนการตั ดสิน ใจในการซื้อนี้จะเริ่ มจากความรูสึกว าต องการสินค านั้ น จนไปถึงความรูสึก
หลังการซื้อ กระบวนการดังกลาวนี้จะกินเวลามากหรือนอย ยากหรืองายเพียงใดขึ้นอยูกับชนิดของสินคา
ตัวบุคคลที่ทําการซื้อ ผูตัดสินใจซื้อ การสงเสริมการตลาด ฯลฯ แตละขั้นตอนของกระบวนการซื้อ ใชเวลา
ไมเทากัน และบางครั้งการซื้ออาจจะไมไดดําเนินไปจนจบกระบวนการก็ได เพราะผูบริโภคเปลี่ยนใจหรือ
เกิดอุปสรรคมาขัดขวางทําใหเลิกซื้อ หรืออาจตองทอดระยะเวลาในการซื้อออกไป
4. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ เปนการพิจารณาถึงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการซื้อ
5. เมื่อไรผูบริโภคจึงซื้อ นักการตลาดจําตองทราบถึงโอกาสในการซื้อของผูบริโภค ซึ่งจะแตกตาง
กันตามลักษณะสินคานั้น ๆ เพื่อที่จะวางกลยุทธทางตลาดไดเหมาะสมกับพฤติกรรม การซื้อของผูบริโภค
อาจพิจารณา ดังนี้
1) การซื้ อสิ น ค าใชป ระจํ า วั น เปน สิน ค า ราคาไมแ พงและต องซื้อ ใช บอ ย ๆ ผูบ ริ โ ภค
มีค วามคุ นเคยกับชนิ ด ลักษณะรูปรางของสินค าและตรายี่ หอเปน อย างดี การซื้ออาจจะซื้อเมื่อของหมด
หรือเกือบหมด หรือซื้อเก็บตุนไวเพราะถึงอยางไรก็ตองใชอยูแลว
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2) กรณี ที่ ผูบ ริ โ ภคไม คุ น เคยกั บตรายี่ ห อนั้ น ๆ ทั้ ง ๆ ที่ผู บริ โ ภครู จั ก สิน ค า นั้ น ดี เช น
การรับประทานอาหารนอกบาน การไปเที่ยวตางจังหวัด การเลือกโรงแรมที่พัก ซึ่งจะมีโอกาสซื้อหรือใช
บริการเหลานี้ไดในชวงวันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดพักผอนประจําป
3) การวิเคราะหดูวาผูบริโภคจะซื้อสินคาเมื่อไร จะทําใหสามารถกําหนดกลยุทธ ในการ
สงเสริมการตลาดไดในชวงเวลาที่เหมาะสมกับการซื้อ เชน การจัดรายการลดราคา แถมปกเสื้อนักเรียนฟรี
หรือซื้อรองเทานักเรียนมีสิทธิซื้อถุงเทาราคาถูก ในชวงกอนเปดภาคเรียน เปนตน
6. ผูบริโภคจะซื้อที่ไหน เปนการถามเรื่องชองทางการจําหนาย แหลงขายที่เหมาะสม กับสินคา โดย
พิจารณาดูวาสินคาชนิดนี้ผูบริโภคมักจะซื้อจากที่ไหน ซื้อจากหางสรรพสินคาใหญ หรือจากรานขายของชํา
ใกลบาน เปนตน
7. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ เปนการถามเพื่อใหทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพล
หรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
โดยสรุ ปผูประกอบการและนั ก การตลาดจะต องศึก ษาปจ จั ย ที่มีอิทธิพลต อผูบริ โ ภค เพื่อทราบ
ลักษณะความตองการของผูบริโภค เพื่อจัดสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานแผนการจัดจําหนายและการกําหนดราคาใหเหมาะสม
การวางแผนการตลาด หมายถึ ง การกํ า หนดกลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย สร า งความน า เชื่ อ ถื อ
ใหกับกิจการและผูที่จะรวมลงทุน สามารถอธิบายวิธีการที่จะดึงดูดและรักษาลูกคาทั้งรายเการายใหมไวได
การวางแผนกลยุทธทางการตลาด หมายถึง การกําหนดวัต ถุประสงค การเลือกตลาดเปาหมาย
การพัฒนากลยุทธเปนการวางแผนระยะยาว ใหเกิดความอยูรอด กําไร ความเจริญเติบโตและความมั่นคง
ตลอดไป
ประโยชนขอมูลในดานการตลาด มีดังนี้
1. เกิดความเขาใจในปญหา
2. คาดคะเนความตองการได
3. ใชงบประมาณอยางมีเหตุผลยิ่งขึ้น
4. บริหารงานชัดเจนมีเปาหมาย
5. ชวยคนหาปญหาทางธุรกิจ
6. ชวยเพิ่มผลผลิต
7. การพยากรณสภาวะธุรกิจ
8. ขอมูลเกี่ยวกับตลาด ลูกคา และอุตสาหกรรมที่เปนอยู สถานการณปจจุบันและแนวโนมเปนอยางไร
9. ผลิตภัณฑคูแขง วิธีการสงเสริมการจําหนายและผลการขยายของคูแขงขันเปนอยางไร
10. ไดรับทราบขอมูลผลความสําเร็จและปญหาที่จะเกิดจากการขายหรือรายงานการขาย
11. มีโอกาสเปดตลาดใหม
12. รูการเปลี่ยนแปลงของคูแขงขัน
13. รูทันทัศนคติและความตองการของลูกคาและประสิทธิภาพของกลยุทธในปจจุบัน
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5. การทําฐานขอมูลลูกคา
1. ความหมายของการทําฐานขอมูลลูกคา หมายถึง ขอมูลจะชวยในการกําหนดสวนตางของการตลาด
การกําหนดกลยุทธ การตลาดทางตรงไมวาจะเปน กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา กลยุทธสื่อ ตลอดจน
ใชในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญสําหรับการทําตลาดทางตรง เพราะกิจการจะไมสามารถสื่อสาร
หรือเขาใจถึงกลุมลูกคาที่คาดหวังได หากปราศจากขอมูลลูกคา
2. วัตถุประสงคการทําฐานขอมูลลูกคา มีดังนี้
1. เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา
2. เพื่อใหทราบถึงวิธีการเบื้องตนในการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา
3. เพื่อใหเขาใจถึงประเภทของฐานขอมูล
4. เพื่อใหทราบถึงองคประกอบของฐานขอมูลลูกคา
1) การจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา สามารถดําเนินการไดดังนี้
(1) กรอกบัตรรายชื่อ การสอบถามชื่อ สกุล ที่อยูของลูกคา โดยเตรียมบัตรสําหรับกรอกชื่อ
ที่อยู ของลูก ค าไว ก อน ในขณะที่ข ายสิน คาหรื อลูก ค าติ ด ต อมาใหก รอกบัต รรายชื่อ พร อมเหตุ ผล เชน
เพื่อแจงขาวสารการลดราคา เพื่อใหบริการหลังการขาย หรือเพื่อจัดทําบัตรสวนลด บัตรสมาชิกใหในภายหลัง
จะช ว ยให ลู ก ค า ยิ น ดี ที่ จ ะให ข อ มู ล มากยิ่ ง ขึ้ น หรื อ อาจมี แ บบฟอร ม ให ลู ก ค า ที่ ส นใจซื้ อ กรอกข อ มู ล
พรอมการสั่งซื้อจากสื่อตาง ๆ
(2) การสอบถามขอมูลจากลูกคาโดยตรง อาจใชวิธีใหพนักงานขายเปนผูกรอก โดยสอบถาม
ขอมูลต าง ๆ จากลูก คา พนั กงานขายจะต องชี้แจงก อนเสมอ ซึ่งพนั กงานขายหรื อพนั กงานรั บโทรศัพท
เปนผูกรอกบัตรรายชื่อเอง
(3) รวบรวมรายชื่อจากงานแสดงสินคา หรือนิทรรศการ จากผูเขาชมงานนิทรรศการหรือ
งานแสดงสินคาตาง ๆ ก็เปน อีกกลุมหนึ่งที่มีความสนใจ การจะได ขอมูลของคนกลุมนี้ อาจตองมีการจั ด
ตั้งโตะพิเศษ พรอมเขียนประกาศแจงใหกรอกชื่อและที่อยู เพื่อทางกิจการจะไดสงของรางวัลบางอยางไปให
หรือเพื่อจับฉลากชิงโชครางวัล จะชวยใหคนกลุมนี้ยินดีกรอกรายละเอียด
(4) การบริการหลังการขาย สินคาบางประเภทตองมีบริการหลังการขาย โดยทั่วไปจะมี
บัตรรับประกันสินคาดวย ซึ่งลูกคามักจะยินดีกรอกรายละเอียดทุกอยางอยูแลว จึงเปนฐานขอมูลที่ดีและ
รายละเอีย ดมากกวาบัต รของลูก ค าที่แสดงขางต น สวนรายละเอีย ดที่จํ าเปน ที่ค วรจะไดจ ากลูก ค าจะได
กลาวถึงในหัวขอถัดไป
(5) การจัดสงใบสงของขวัญในชวงเทศกาลหรือวาระพิเศษ บางคนอาจนิยมสั่งซื้อ
สินคาใหเปนของขวัญแกบุคคลอื่นโดยอาจจะมอบหมายใหทางกิจการผูจําหนายเปนผูจัดสงใหดวย ดังนั้น
จึงควรถือโอกาสนี้ในการขอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยูของผูซื้อ และผูรับไวเพื่อเก็บเปนหลักฐานขอมูล
และการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา ตอไป
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(6) การสงบัตรกํานัล หรือแบบสอบถามในกรณีที่มีการแจกบัตรลดราคา บัตรแลกตัวอยาง
สินคาฟรี หรือแบบสอบถามใหแกลูกคา เมื่อลูกคานําบัตรเหลานั้นมาใชบริการ ทางกิจการควรบันทึกชื่อที่อยูของลูกคาไว
(7) บัตรเครดิต เมื่อลูกคาชําระคาสินคาหรือบริการทางกิจการก็สามารถจดชื่อ - ที่อยู
ของลูกคาไว
(8) การแนะนําตอของลูกคา เมื่อมีลูกคาประจําอาจขอใหลูกคาแนะนําชื่อ-ที่อยูของบุคคล
ใกลชิด ของลูก ค าที่คิ ด ว าน าจะสนใจสิน ค าหรื อบริ ก ารของทางกิ จ การใหหรื ออาจสร างสิ่งจู งใจใหเกิ ด
การแนะนํารายชื่อใหกิจการ เชน หากลูกคาไดรับแคตตาล็อกของกิจการแนะนําชื่อ - ที่อยู ของเพื่อนมาได
4 รายชื่อจะมีของสัมมนาคุณสงใหถึงบานฟรี เปนตน
1) ประโยชนการทําฐานขอมูลลูกคา มีดังนี้
(1) มีขอมูลลูกคากลุมที่ทํากําไรไดมาก
(2) สามารถทําใหธุรกิจอื่น ๆ กับกลุมลูกคาที่มีอยูได
(3) สามารถระบุคัดเลือกลูกคาที่มุงหวังไดชัดเจนมากขึ้น
(4) สามารถกําหนดกลยุทธที่จะเปลี่ยนลูกคาที่มุงหวังใหเปนลูกคาของกิจการ
(5) มีขอมูลในการทํากิจกรรมกับลูกคา
(6) สามารถพัฒนาการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมได
(7) สามารถสรางโอกาสใหม ๆ ทางการตลาด
(8) สามารถพัฒนากลยุทธที่จะดึงดูดลูกคากลุมนี้
(9) สามารถวัดประสิทธิภาพของโฆษณา และการสงเสริมการตลาด
(10) ลดการสูญเสียและสามารถเพิ่มผลผลิต
(11) ประเมินผลสําเร็จในกิจกรรมสงเสริมการขายได
(12) ลดตนทุน และเพิ่มปริมาณการขายเปนตน
6. การกระจายสินคา
การกระจายสินคา ในวงการธุรกิจปจจุบันนักการตลาดใหความสําคัญเกี่ยวกับการกระจายสินคา
ไมนอยกวาตัวแปรอื่น ๆ ในดานการตลาด หากผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด แตระบบการกระจายสินคา
ไมดี เชน สงสินคาผิดพลาด ลาชา ผิดสถานที่ เปนตน เปนความสูญเสียอันยิ่งใหญ เพราะทําใหยอดขายลดลงและ
สูญเสียลูกคา
1) จุดประสงคของการกระจายสินคา คือ การจัดสงสินคาใหลูกคาไดถูกตอง ไปยังสถานที่
ที่ถูกตองในเวลาที่เหมาะสม โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด ตลอดจนการใหบริการลูกคาที่ดีที่สุด
2) บทบาทและความสํ า คั ญ ของการกระจายสิ น ค า เป น การเชื่ อ มโยงระหว า งผู ผ ลิ ต
กับผูบริโ ภคหรือกลาวไดว าการที่นํ าสินคาออกจําหน ายใหผูบริโภคทัน ตามเวลาที่ตองการกระจายสินค า
จึงมีความสําคัญที่ผูประกอบการจะตองระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้
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(1) สินคาที่ถูกตอง
(2) เวลาที่ถูกตอง
(3) จํานวนที่ถูกตอง
(4) สถานที่ที่ถูกตอง
(5) รูปแบบที่ตองการ
การจัดการกระจายสินคา คือการนําสินคาไปถึงมือผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งการกระจายสินคาเกี่ยวของกับ
การงานในหนาที่อื่น ๆ ไดแก การเริ่มตนจากการพยากรณการขายซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนการจัดจําหนาย และ
การวางแผนการผลิต สวนการกระจายสินคา หมายถึง การบริหารระบบการขนสง ระบบชองทางการจัดซื้อ ระบบ
ชองทางการจัดจําหนาย ระบบสินคาคงคลัง เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพ ในการจัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบเพื่อการผลิต
และเพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพทางการตลาดที่จะขายสินคาสําเร็จรูปและบริการสูมือผูบริโภค
3) แนวคิดทางการตลาดมุงการผลิต ปจจุบันธุรกิจมุงใหความสนใจแนวคิดทางการตลาด มุงการขาย
เกือบทั้งหมด แตแนวคิดการตลาดทางการศึกษา สามารถแยกไดเปน 2 แนวคิด คือ
(1) แนวคิดมุงการผลิต คือ การมุงถึงการจัดทรั พยากรในการสรางผลิตภัณฑนํ าออกขาย
และสิ้นสุดที่การนําเสนอขายสินคาที่มีอยู
(2) แนวคิดมุงการตลาด คือ แนวทางการผลิตที่ลูกคาตองการดูจากความตองการของลูกคา
เปนหลักเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้นใหสมบูรณที่สุด
กิจกรรมทางการตลาดเปนหนาที่ผูประกอบการและนักการตลาดจะตองดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(1) วิเคราะหสภาพแวดลอมและการวิจัยตลาด โดยการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจและการแขงขันที่มีผลตอการตลาด
(2) วิเคราะหผูบริโภค โดยการประเมินความตองการกระบวนการซื้อของผูบริโภคใหเขาใจ
(3) วางแผนการผลิตและบริการ โดยการพัฒนา รักษาผลิตภัณฑ ตรา การหีบหอ รวมทั้งการ
ยกเลิกผลิตภัณฑบางอยาง
(4) วางแผนเกี่ยวกับราคา โดยการกําหนดชวงราคา เทคนิคการตั้งราคา และการใชราคาเปน
ตัวรุกหรือตั้งรับ
(5) วางแผนการจัดจําหนาย โดยการกําหนดชองทางการจําหนาย การขนสง การเก็บรักษา
การแยกแยะ การคาสง การคาปลีก
(6) วางแผนการสงเสริมการจําหนาย โดย การโฆษณา การขายโดยบุคคล และการประชาสัมพันธ
(7) พิ จ ารณาความรั บ ผิด ชอบต อ สั งคม โดย มีค วามรั บ ผิ ด ชอบในแง ค วามปลอดภั ย
ความมีศีลธรรม และเนนประโยชนคุณคาของสินคาและบริการ
(8) บริ ห ารการตลาด โดย การวางแผนทางการตลาด การประเมิน ถึง ความเสี่ ย งและ
ประโยชนของการตัดสินใจทางการตลาด
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เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนกระบวนการจัดการที่เปนระบบในการประเมินโอกาสและทรัพยากร
ทางการตลาด ที่สรางและรักษาความเหมาะสมระหวางวัตถุประสงคขององคกรกับทรัพยากรที่มี รวมทั้ง
โอกาสทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงในระยะยาว เปาหมายของการวางแผนปฏิบัติการทํากําไร และการเติบโต
ในระยะยาว การตัดสินใจทําแผนปฏิบัติการจึงใชทรัพยากรในระยะยาว
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ควรนํากลยุทธมาใชเพื่อมุงตอบคําถาม 2 ขอ คือ
(1) จะทําอะไรเปนกิจกรรมหลักในขณะนี้
(2) กิจการจะบรรลุเปาหมายไดอยางไร
การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ จะทําใหพนักงานทุกคนไดรวู าจะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายในระยะ
ยาวไดอยางไร แผนการตลาดเปนเอกสารที่เขียนขึ้น เพื่อใชเปนเสมือนหนังสือนําทาง สําหรับกิจกรรมทาง
การตลาด แกผูจัดการฝายการตลาด
แผนการตลาดจะระบุวัตถุประสงค และกิจกรรมที่ตองทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น การตลาด
ถือเปนกิจกรรมที่ยากที่สุด ที่พนักงานและผูบริหารเขาใจรวมกันและทําเพื่อนําไปสูเปาหมายรวมกันดังนี้
1. การเขี ยนแผนการตลาดที่ชัดเจนเปน งานที่ต องใชเวลา แตเปน พื้นฐานในการสื่อสารภายใน
องคการ
2. แผนการตลาดจะทําใหพนักงานทุกคนทราบวา ตนมีความรับผิดชอบอะไร ตองทําอะไร มีกรอบ
เวลาในการปฏิบัติงานอยางไร
3. แผนการตลาดบงบอกวัตถุประสงคและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
4. แผนการตลาดเปนกรอบความคิดและใหทิศทาง สวนการนําไปปฏิบัติเปนการทํางานในลักษณะ
ที่จัดการกับปญหา โอกาส และสถานการณ
5. แผนการตลาดแสดงขั้นตอนงานที่เรียงเปนลําดับกอนหลังก็จริง แตขั้นตอนเหลานั้นอาจเกิดขึ้น
พร อมกั น หรื อประสานกั น ได การเขี ย นแผนมี หลายรู ป แบบ ขึ้ น อยู กั บองค ก ร พัน ธกิ จ วั ต ถุ ประสงค
กลุมเปาหมาย และสวนประสมทางการตลาดขององคกรนั้น
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ขั้นตอนของการทําแผนการตลาด มีดังนี้
การกําหนดพันธกิจขององคกร

การระบุวัตถุประสงคทางการตลาด

การวิเคราะหสถานการณ

การสรางกลยุทธทางการตลาด

การนําแผนไปปฏิบัติและการควบคุม

ภาพองคประกอบของแผนการตลาด

การกําหนดพันธกิจขององคกร เปนสิ่งที่ทําใหเราไดทราบวาองคกรนั้นทําธุรกิจอะไร และสิ่งใด
ทําใหธุรกิ จแตกต างจากคู แข ง องค กรมีวั ตถุประสงค ปรัชญาและภาพลักษณเปน อย างไร การกําหนด
พันธกิจควรเนนประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ ลักษณะของพันธกิจที่ดี ตองสะทอนวิสัยทัศนขององคกร
การระบุ วั ต ถุ ป ระสงค ท างการตลาด เป น ข อ ความที่ ร ะบุ เ ป า หมายที่ อ งค ก รต อ งการบรรลุ
โดยใชกิจกรรมทางการตลาด วัตถุประสงคที่ดีควรมีลักษณะที่เรียกวา “SMART” คือ
1. เจาะจง (Specific) คือ มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน ตองการผลออกมาในรูปใด
2. วัดได (Measurable) คือ วัตถุประสงคตองวัดได ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
3. บรรลุได (Achievable) คือ มีลักษณะจูงใจ อยูบนพื้นฐานของความจริง มีความสม่ําเสมอ
4. สัมพันธกัน (Relevant) คือ ตองมีความสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
5. ระบุเวลา (Time-bound) คือ องคกรตองบอกวากิจกรรมนั้นจะเริ่มและสิ้นสุดเวลาใด
วัตถุประสงคที่ไมมีกรอบเวลาที่เริ่มตน และเวลาสิ้นสุดสวนใหญแลวจะไมมีโอกาสบรรลุได
การวิเคราะหสถานการณ เปนกิจกรรมที่ผูทําการตลาด ตองเขาใจสภาพแวดลอมปจจุบันและ
อนาคตสําหรับผลิตภัณฑ การวิเคราะหสถานการณ หรืออาจเรียกวา การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค โดยใชเทคนิค วิเคราะหSWOT (SWOT Analysis)
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การสรางกลยุทธทางการตลาด เปนการเลือกตลาดเปาหมายและสรางสวนประสมทางการตลาด
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกตลาดเปาหมายขององคกร ซึ่งประกอบดวย 3 ประการ คือ การบรรลุเปาหมาย
การสรางสวนประสมทางการตลาด และการวางตําแหนงของผลิตภัณฑ
การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ แ ละการควบคุ ม เป น กระบวนการที่ ผู ทํ า การตลาด ต อ งดํ า เนิ น งาน
ตามแผนการตลาดที่วางไว ด วยความมั่นใจว าจะสามารถบรรลุวั ตถุประสงค ได ซึ่งรายละเอีย ดในแผน
จะระบุกิจกรรม เวลา งบประมาณ ซึ่งตองมีการสื่อสารที่ดี
เมื่อนํ าแผนการตลาดไปปฏิบัติ แลว จะต องมีก ารประเมิน เพื่อใหทราบว าได ดํ าเนิ น การบรรลุ
ตามวัตถุประสงคเพียงใด มีอะไรที่ควรแกไข การวางแผนมีความสัมพันธใกลชิดกับการควบคุม เนื่องจาก
แผนไดระบุถึงสิ่งที่องคกรตองการบรรลุ
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กิจกรรมที่ 1
1. ใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คน เลือกประธาน เลขา และผูนําเสนอของกลุม
2. ใหนั ก ศึ ก ษาค น หาอาชี พในชุ มชนมา 1 อาชีพ แล ว ร ว มกั น จั ด ทํา แผนการตลาด โดยใช ค วามรู
จากที่ไดเรียนมา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลของการทําแผนแตละขั้นตอน
3. ใหผูแทนกลุมนําเสนอ ผลการดําเนินงานกลุม
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บทที่ 6
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
สาระการเรียนรู
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมการแกปญหา
การแสวงหาความรู การบริ หารจั ด การทรั พ ยากรพัฒ นาชุมชน การจั ด ทําแผนและการขั บเคลื่ อนแผน
โดยตนเอง ดวยกระบวนการคิด วิเคราะห ใหเกิดเปน รูปธรรม จากการพออยูพอกิ นไปสูค วามพอเพีย ง
จนบรรลุความเขมแข็งยั่งยืน ที่สามารถบอกตนเองไดวา สังคม ครอบครัวมีความอบอุน เศรษฐกิจมีความพอเพียง
และมีการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดี
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาธุรกิจ
2. พัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ
3. ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ
4. อธิบายปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 3 ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 4 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
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เรื่องที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ
1. องคประกอบการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ
การวิ เ คราะห ค วามเป น ไปได ข องแผนพั ฒ นาอาชี พ เป น การสร า งความเชื่ อ มั่ น และ
ความมั่นใจวาแผนพัฒนาอาชีพมีทิศทางการพัฒนาถูกตอง สัมพันธกับศักยภาพของชุมชน มีความเปนไปไดสูง
ในการพัฒนาอาชีพ โดยการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ มีองคประกอบ ดังนี้
1. ทุนที่มีอยูของชุมชน
1) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดินเหนียว ทราย แหลงน้าํ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
เปนตน
2) ทุนทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไดแก
- ทุนทางศาสนา เชน สถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา พระพุทธรูปสําคัญ และ
ประวัติความเปนมา พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน เปนตน
- ทุนทางศิลปะ เชน สถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา ศิลปะ ผาและเครื่องแตงกาย
ชิ้นงานศิลปหัตถกรรม การละเลนพื้นบาน เปนตน
- ทุนทางวั ฒ นธรรมประเพณี เชน การทําบุญ ตั ก บาตรตามประเพณี ทองถิ่น
เทศนมหาชาติ แหเทียนเขาพรรษา เปนตน
3) ทุนทางปญญาของชุมชน เปนองคความรูที่มีอยูในชุมชน เชน สูตรขนมหมอแกง
ของจังหวัดเพชรบุรี สูตรการทําปลาสมของบานกลวย อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี รวมถึงผูรู หรือ ผูทรง
ภูมิปญญา เชน พอคําเดื่อง จังหวัดบุรีรัมย ครูสมหมาย จังหวัดลพบุรี เปนผูทรงภูมิปญญาดานเกษตรกรรม
ธรรมชาติ ครูบาสุทธินันท จังหวัดบุรีรัมย ทานสมนะเสียงศีล จังหวัดสิงหบุรี เปนผูทรงภูมิปญญา ดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม เปนตน
2. ความสามารถหลักของชุมชน
การพัฒนาอาชีพของชุมชน สิ่งสําคัญที่ตองวิเคราะห คือ ความสามารถของชุมชนใหถองแท
จึ ง จะทํา การกํ าหนดกลยุ ท ธ การสร า งคุ ณ ค า และการเจริ ญ เติ บโต รวมถึ งการสร างความสามารถใน
การแข งขั นอย างยั่ งยื นต อไปไดถูกต องและเหมาะสม เชน บานทับพริก เปน ชุมชนที่มีความสามารถใน
การปลูกหนอไมฝรั่ง มะละกอ ถั่วพู และพริก ทําใหเห็นวาบานทับพริกเปนแหลงรวบรวมความสามารถ
หลัก ทางการเกษตร เกี่ ย วกั บความรู วิ ธีก ารผสมผสานความชํานาญและเทคโนโลยี ก ารผลิต ผลผลิต ที่
หลากหลายเขาดวยกัน การวิเคราะหความสามารถหลักของชุมชน สามารถพิจารณา ไดดังนี้
1) ความสามารถหลักเปนการเพิ่มศัก ยภาพ ทําใหชุมชนนํ าผลิตภัณฑเจาะตลาดไดอยาง
หลากหลาย
2) ความสามารถหลักจะเปนประโยชนตอลูกคาอยางมากในการซื้อสินคาของชุมชน
3) ความสามารถหลักเปนสิ่งที่คูแขงเลียนแบบไดยาก
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3. ความตองการพัฒนา
เกิดจากการมองเห็นอยางลึกซึ้งของคนในชุมชน บนฐานขอมูลภายในตนเอง ครอบครัว
และชุมชน สามารถระบุออกมาไดทันที และตรงกับความเปนจริง ความสําคัญ การวิเคราะหความตองการ
พัฒ นา ถึงแมจ ะมีก ารสํารวจ สอบถาม จากคนภายในชุมชนแต จ ากสภาพการเปลี่ย นแปลงของสังคม
เศรษฐกิ จ อาจจะมีผลใหการสํารวจทั่ว ไปที่พยายามจะดึงขอมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคมครั วเรื อน ออกมา
ประมวลผล วิเคราะหแลวแปลความหมาย นํามาใชทําแผนเพื่อการพัฒนาจึงมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน
ตอการพัฒนา
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงสอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด การวิเคราะห
ความตองการพัฒนาสามารถดําเนินการไดดังนี้
1) เปด เวทีประชาคม ทําความเข าใจ ระบุค วามต องการความจํ าเปน เพื่อใชเปน ข อมูล
ในการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ ซึ่งขอมูลประกอบไปดวย
(1) ดานเศรษฐกิจ
เปาหมายทางเศรษฐกิจของครอบครัว
การสรางความพออยูพอกิน
การสรางรายไดสะสมทุน
การขยายพัฒนาอาชีพ
(2) รายไดคาดหวังและพอเพียงตามสภาพที่ทําไดจริงดวยตนเอง
(3) ทุนที่มีอยู
มีที่ดิน จํานวนเทาไร
มีแรงงานที่ทําไดจริง จํานวนกี่คน
มีเงินทุนเพียงใด
2) นําขอมูลแตละดานมาสรุป วิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ
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เรื่องที่ 2 การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ เปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนา
อาชีพ มาจั ด ระบบและรายละเอี ย ดใหมี ค วามเหมาะสม ที่จ ะดํ า เนิ น การได ต ามศั ก ยภาพของตนเอง
ตามแผนภูมิ ตอไปนี้
การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ

ทําความ
เขาใจแผน
ใหรูเทาทัน
(1)

ออกแบบ
ระบบ
ปฏิบัติการ
(2)

กําหนดตัว
บงชี้
ความสําเร็จ
(3)

การจัดการ
ความรู
ขับเคลื่อน
(4)

ตรวจสอบ
สภาพใน
กิจกรรม
(5)

ตรวจติดตามแกไขขอบกพรอง
(6)

สรุปเสนอ
ผลงานตอ
สาธารณะชน
(7)

การพัฒนาสู
ความมั่นคง
และยั่งยืน
(8)

จัดระบบสารสนเทศ
สงเสริมการดําเนินงาน
และรายงานผล
(9)

1. ทําความเขาใจแผนพัฒนาโดยใหประชาชนทั้งชุมชน ไดรวมเรียนรูเปนการสราง
ความเขาใจเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติการแกปญหาตามแผน
2. ออกแบบระบบปฏิ บั ติ ก ารตามแผน เพื่ อ ให ม องเห็ น รายละเอี ย ดของเป า หมาย
การดําเนินการ กระบวนการ และกําหนดนโยบายเพื่อใชดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ
3. กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่กําหนดไว
ในแผนพัฒนา
4. จัดการความรูขับเคลื่อนระบบปฏิบัติการสูความสําเร็จ โดยการสงเสริมใหผูนําชุมชน
เปนผูจัดการความรูขับเคลื่อนสูความสําเร็จ
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5. ตรวจสอบสภาพภายในกิจ กรรม โดยจัด การเรี ยนรู ไหประชาชนมีทัก ษะตรวจสอบ
สภาพภายในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
6. การตรวจติดตาม แกไขขอบกพรอง การดําเนิน งานตามแผน โดยการสงเสริมใหผูนํ า
ชุมชนไดปฏิบัติการ ตรวจติดตามและแกไขขอบกพรองการทํางานตามแผน
7. การเสนอผลงานต อสาธารณชน จั ด กิ จ กรรมสงเสริ มผูนํ าชุมชนและประชาชนได มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปความรูพรอมการนําเสนอผลการดําเนินงาน
8. การพั ฒ นาสูค วามมั่ น คงยั่ งยื น ผู นํ าชุ มชนและประชาชนร ว มกั น วิ เคราะห กํ าหนด
วางรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน
9. จั ด ระบบสารสนเทศ สง เสริ มการดํ า เนิ น งานให ผูนํ าชุ มชนและประชาชนร ว มกั น
นํ าองค ค วามรู จ ากกิ จ กรรมต าง ๆ ของกระบวนการมาจั ด เปน ระบบสารสนเทศพร อมนํ ามาบูร ณาการ
ประยุกตใชกับการทํางานของตนเอง
เรื่องที่ 3 ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ
ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ ผูนําชุมชน ภาคีพัฒนา คณะทํางานและประชาชน
ตองรวมกันดําเนินการใน 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ประเด็นที่ 3 จัดการความรูการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ
โดยการดําเนินงานในแตละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิเ คราะหความเป นไปไดของแผนปฏิบั ติการ เปน การพิจารณารว มกัน ของผูเรีย น
ผูนําชุมชน คณะทํางาน ประชาชน และภาคีเครือขาย ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการกับสภาพความเปนจริง
ของชุมชนโดยพิจารณาจาก
1.1 การรับไดของประชาชนในชุมชน
1.2 การเห็นดวยของประชาชนในชุมชน
1.3 ความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน
1.4 ความจําเปนที่จะตองนําเขาทรัพยากรจากภายนอกชุมชน
2. การพั ฒ นาแผนปฏิ บั ติ ก าร เป น การนํ า ข อ มู ล จากการวิ เ คราะห ค วามเป น ไปได
ของแผนปฏิบัติ ก าร มาปรั บปรุ งหรื อพัฒ นาเพื่อใหแผนปฏิบัติ ก ารมีค วามเหมาะสมที่จ ะดํ าเนิ น การได
ตามศักยภาพของชุมชน
3. จั ด การความรู ก ารขั บ เคลื่ อ นแผน การจั ด การความรู ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก าร
สูค วามสําเร็ จ ครู ก ารศึก ษานอกโรงเรี ย น ผูเรี ยน ผูนําชุมชน ประชาชน และภาคี พัฒ นา จะต องรว มกั น
ดําเนินการโดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้
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กระบวนการจัดการเรียนรู
(1)

(2)

วิเคราะห

กําหนด

แสวงหา

แลกเปลี่ยน

โครงการ

ความรู

ความรู

เรียนรูสรุปเปน

กิจกรรม

ที่จะตองใช

ในชุมชน

องคความรู

ทํางาน

ทองถิ่น

เพื่อใชทํางาน

หาความรู
หาความรูไมไมไดได

(3)

- สรางองค

ประยุกตใช

ประเมิน

ความรู

ความรู

คุณภาพ

- นําความรู
เขา

ขับเคลื่อน

การ

โครงการ/

ทํางาน

สู
ความ
สําเร็จ

(4)
ตรวจติดตาม
คุณภาพการทํางาน

1) การวิ เคราะหโ ครงการ กิ จ กรรม นํ า โครงการ กิ จ กรรมที่ กํ าหนดไว มาวิ เคราะหว า
โครงการ กิจกรรมใดบางที่มีองคความรู พรอมดําเนินการไดทันที โครงการ กิจกรรมใดบางที่มีองคความรู
ไมเพี ย งพอที่จ ะดํ าเนิ น การ จํ าเป น ที่จ ะต องใชก ระบวนการการจั ด การความรู มาสนั บสนุ น การเรี ย นรู
กอนการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนได
2) กระบวนการจัด การความรู การขับเคลื่อน โครงการ กิจกรรมด วยการนําสิ่งที่จําเปน
มาดําเนินการดวยกระบวนการจัดการความรูประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
2.1 กําหนดความรูที่ตองใชทํางาน ดวยการนําสิ่งที่จะตองทํามาวิเคราะหวาจะตองใช
ความรูหรือเรียนรูอะไรบาง จึงจะสามารถดําเนินการได ดังตัวอยาง
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ความรูที่ตองใชงาน

2.2 การแสวงหาความรูในชุมชน ทองถิ่น ดวยการแบงกลุมงานรับผิดชอบนําหัวขอความรู
ที่ ต อ งใช ไ ปแสวงหาความรู จ ากแหล ง ความรู สถานประกอบการ ผู รู ฯลฯ โดยวิ ธี ก ารต า ง ๆ เช น
การถอดบทเรียน การฝกทักษะประสบการณ จนมีความกระจางในความรู
2.3 ในกรณีที่ไมสามารถแสวงหาความรูในชุมชนทองถิ่นได อาจจะดําเนินการไดโดย
1) ประชาพิจารณ ดวยการรวมกันคิดหาเหตุผล รวมกันกําหนดวิธีทํา รวมกันทดลองพัฒนา
วิธีการ สรุปเปนองคความรูของชุมชน นําไปประยุกตใช
2) นําเขาองคความรู ความรูบางเรื่องจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และจําเปนตองรูจริง ๆ
ก็ควรเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรู หรือไปศึกษาหาความรูจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกชุมชน
2.4 การแลกเปลี่ยนความรู ดําเนินการตอเนื่องจากการแสวงหาความรูของกลุมตาง ๆ ดวยการ
ใหกลุมมาแสดงขอมูลความรูที่ไดรับมาแลว รว มกันวิเคราะหหาจุด รวม จุด เดน ดัดแปลงวิธีการ จัดเปน
ความรูใหมเพื่อใชทํางาน
2.5 ประยุกตใชความรูขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม เปนขั้นตอนการทํางานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ดวยการนําความรูที่จัดไวเขาไปใชดําเนินงานในแตละขั้นตอน
3) การตรวจติดตามคุณภาพการทํางาน มีขั้นตอนทํางาน ดังนี้
(1) จัดตั้งใหมีคณะผูตรวจติดตาม จํานวน 3-5 คน ศึกษา ทบทวนโครงการ กิจกรรมทั้งหมด
ใหเขาใจวา ตองทําอะไร
(2) จัดทําแผนการตรวจติดตาม พิจารณาวาควรจะตรวจติดตามโครงการ กิจกรรมใด เมื่อไร
และมีจุดเนนที่ใหความสําคัญกับเรื่องใดบาง
(3) ทําความเขาใจรวมกันใหชัดเจนวา การตรวจติดตามไมใชการจับผิด แตเปนการรวมกัน
ระหว า งผูต รวจติ ด ตามกั บคณะทํางานในการหาข อบกพร องที่จ ะทําใหง านเสีย หายหรื อคุ ณ ภาพต่ํ าลง
แลวชวยกันแกไขขอบกพรอง
(4) การประเมิน คุ ณภาพการทํางาน ด ว ยการเปด เวทีประชาคมใหค ณะผูตรวจติ ด ตาม
และคณะทํางานแต ละโครงการ กิ จ กรรมร ว มกั น เสนอสภาพและผลการดํ าเนิ น งานต อ เวที ประชาคม
เพื่อใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมในการสงเสริมในเรื่องอะไรบาง และจะกาวไปขางหนาอยางไร
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เรื่องที่ 4 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
ในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ เปนขั้นตอนการดําเนินงานตอเนื่อง ซึ่งในระหวาง
การดําเนินงานอาจมีปญหาและอุปสรรคได ดังนั้น เพื่อเปนการควบคุม ปญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไข
ไดทันตอเวลา ไมปลอยใหเกิดความเสียหาย จึงควรดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบปญหา อุปสรรคจากสภาพภายในของกิจกรรม
1) ทําความเข าใจ ในโครงการ กิ จกรรม ของตนเองวาจะต องตรวจสอบปญ หา
อุปสรรคภายในของตนเอง เพื่อ นํ าข อบกพร อ งมาพัฒ นาการดํ าเนิ น งานใหเป น ไปตามแผนที่กํ า หนด
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
(1) ทําความเขาใจขั้นตอนของการทํางาน
(2) ตรวจสอบเปรี ย บเที ย บการทํา งานว า เปน ไปตามขั้ น ตอนหรื อ ไม
มีปญหาอุปสรรคและขอบกพรองอยางไร
(3) ปฏิบัติการแกไขขอบกพรองและพัฒนา
2) ดําเนินการตรวจสอบ ขั้นตอนดําเนินงานวาเปนไปตามเกณฑเปรียบเทียบกับ
สภาพที่เปนอยูแลวสรุปขอบกพรอง
3) ปรั บปรุงแกไขและพัฒนา โดยนําขอบกพรองมากําหนดแนวทางแก ไขและ
พิจารณาวาจะมีการจัดการหรือใชเทคโนโลยีมาพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอยางไร
4) สรุปผลการตรวจสอบเปนองคความรู บันทึก ผลการตรวจสอบ ผลการแกไข
ขอบกพรอง ผลการพัฒนาสรุปเปนองคความรู เพื่อพัฒนาเปนทุนทางปญญา
2. การตรวจสอบ ติดตาม แกไขขอบกพรองการดําเนินงานตามแผน
1) การดําเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามและแกไขขอบกพรองใหสามารถดําเนินงาน
ตามแผน เพื่อสรางประสิทธิผลการทํางาน ใหเกิดผลตอการลงทุนของตนเองดวยการ
(1) วางแผนการตรวจ
(2) ปฏิบัติการตรวจและแกไขขอบกพรอง
(3) ปฏิบัติตามผลการแกไขขอบกพรอง
2) ปฏิบัติการจัดทําแผนการตรวจกิจกรรมวาอยูในขั้นตอนใด
3) ปฏิบัติการตรวจและแกไขขอบกพรอง คณะผูนําชุมชนดําเนินการตรวจ ดังนี้
(1) แจงใหผูรับผิดชอบทราบลวงหนาวาจะตรวจการดําเนินงานเรื่องอะไรบาง
เพื่อใหคณะทํางานไดมีสวนรวมในการตรวจสอบตนเองกับผูนําชุมชน
(2) ดําเนินการตรวจติดตาม โดยปฏิบัติการรวมกับคณะทํางานพรอมสรุป
ขอบกพรอง
(3) นําผลสรุปขอบกพรองมารวมกันกําหนดแนวทางแกไขและจดบันทึก
ใหคณะทํางานผูรับผิดชอบ ใชดําเนินการแกไข
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(4) กํ า หนดระยะเวลากลั บ มาติ ด ตามผลการแก ไ ขข อ บกพร อ ง
ใหคณะทํางานผูรับผิดชอบรับทราบ
4) ปฏิบัติการติดตามผลและแกไขขอบกพรอง โดยคณะทํางาน ดําเนินการติดตาม
ผลการแกไขขอบกพรอง ดังนี้
(1) ใหคณะทํางานแสดงผลการแกไขขอบกพรอง
(2) คณะทํ า งานวิ นิ จ ฉั ย ผลการแก ไ ขข อ บกพร อ งว า ประสบผลสํ า เร็ จ
เพียงใด และจะพัฒนาตอเนื่องอยางไร
(3) สรุปผลการแกไขขอบกพรองเปนองคความรู
กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนสรุปความรู เนื้อหาสาระสําคัญที่เรียนรูจากหนวยการเรียนรู และตอบคําถามตามหัวขอ
ตอไปนี้มาสั้น ๆ พอเขาใจ
1. การประกอบธุรกิจตองอาศัยปจจัยอะไรบาง......................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแผนธุรกิจมีอะไรบาง.....................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. ขั้นตอนการทําแผนธุรกิจ มีอะไรบาง................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ มีอะไรบาง.........................................
..........................................................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 2
เมื่อผูเรีย นรู เรื่ องการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุร กิ จไปแลว ทานคิ ดว าความรู ที่ทานศึก ษาเรี ย นรู มา
จะนําไปใชประโยชนอะไรบางอธิบายพอเขาใจ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 3
ใหผูเรีย นนําประเด็ นตอไปนี้ พูด คุย อภิปรายในกลุมเพื่อน แลว สรุปความคิด เห็น จากการพูดคุ ย
และอภิปรายมาสรุป โดยมีประเด็นตอไปนี้
1. เพราะอะไรจึงตองเรียนรูเรื่องการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
2. ถาไมมีความรูความเขาใจเรื่องการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ จะเกิดอะไรขึ้น
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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บทที่ 7
โครงการพัฒนาอาชีพ
สาระการเรียนรู
โครงการพั ฒ นาอาชี พเป น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บัติ โดยมี ก ารกํ า หนด
รายละเอียดอยางมีระบบและมีความสัมพันธวาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร เทาไร ทําไม และหวังผลอะไร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความสําคัญของการทําโครงการพัฒนาอาชีพ
2. เขียนโครงการ
3. เขียนแผนปฏิบัติการ
4. ตรวจสอบโครงการไดถูกตองและเหมาะสม
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 3 การเขียนแผนปฏิบัติการ
เรื่องที่ 4 การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ
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เรื่องที่ 1 ความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ
1. ความหมายของโครงการพัฒนาอาชีพ
จากแผนปฏิบัติ ก าร เพื่อการพัฒ นาอาชีพที่กํ าหนดไว แลว นั้ น การนํ าแผนสูก ารปฏิบัติ
เพื่ อ ให มี ทิศ ทางและขอบเขตการดํ าเนิ น งานที่ ชั ด เจนจะต องมี ก ารจั ด ทํ าโครงการปฏิบั ติ ก ารควบคุ ม
การดําเนินงานไว
โครงการ หมายถึ ง งานที่ กํ า หนดจะทํ า ในระยะหนึ่ ง เพื่ อ แก ป ญ หาหรื อ ตอบสนอง
ความตองการที่เกิดขึ้นโดยระบุวาจะทําอะไร เมื่อไร ใชปจจัยอะไร เทาไร และมีวิธีการดําเนินงานอยางไร
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ปญหาหรือความตองการนั้น ไดรับการตอบสนองจะถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด
การดําเนินงานในรูปโครงการเปนวิธีการบริ หารจัดการที่ดี เพราะทําใหเกิดความชัดเจน
มีเหตุ ผล เกิ ด ความเข าใจที่ถูกต องตรงกั น และสามารถขยายผลการดําเนิ น งานได เพื่อพัฒ นากิ จ กรรม
หรืองานนั้นใหมีความเจริญกาวหนาตอไป
2. ลักษณะของโครงการที่ดี
โครงการที่ดีจะตองกําหนดรายละเอียดในโครงการใหชัดเจน และมีความสัมพันธกันวา
ใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร เทาไร ทําไม และหวังผลอะไร โดยลักษณะของโครงการที่ดีสรุปได ดังนี้
1. ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนและเขาใจงาย โดยเนนการกําหนดสิ่งที่ตองการใหเกิด
เมื่อโครงการสิ้นสุดลง เชน สามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนไดถูก ตองและสามารถลดค าใชจายไดอยางนอย
รอยละ 10 ของรายไดทั้งหมด
2. สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง ไมเปนโครงการที่เลื่อนลอย เพอฝน สวยหรู
3. สอดคลอ งกั บ สภาพความเป น จริ ง ทางสัง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
ตอบสนองตอความตองการและความสําคัญของกลุมเปาหมาย และไมเกินความรูความสามารถของผูปฏิบัติ
4. มี ร ายละเอี ย ดของสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ เ ป น องค ป ระกอบของโครงการ เช น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
ระยะเวลาที่แนนอนตั้งแตเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการเพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดคาใชจาย
และทรัพยากร
5. ระบุทรัพยากรและแหลงทรัพยากร ที่จําเปนตองใชอยางชัด เจนตลอดจนงบประมาณ
และแหลงเงินทุนที่ตองใชในการดําเนินงาน
6. ผลที่คาดวาจะไดรับตองสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว
3. การเตรียมการเขียนโครงการ
การประกอบอาชีพสามารถแบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก อาชีพที่ประกอบการเอง
กับอาชีพรับจาง ในการเขียนโครงการจําเปนที่ผูเรียนตองรูวาไมวาจะเปนอาชีพประเภทใด ตองมีการเตรียม
ขอมูลใหพรอมกอนการเขียนโครงการมีรายละเอียดดังนี้
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1) แนวทางการเตรียมขอมูลกอนการเขียนโครงการสําหรับอาชีพที่ประกอบการเอง
(1) พิจารณาเรื่องทุน การดําเนินงานอาชีพใหประสบความสําเร็จตองศึกษาขอมูลวา
อาชีพนั้น ต องใชทุน มากนอยเพียงไร ในเรื่ องอะไรบาง มีทุนพอหรื อไม ถาไมพอจะหาได จากแหลงทุน
ที่ใดบาง การคิดอัตราดอกเบี้ยของแหลงทุนเปนอยางไร ตองใชหลักประกันอะไร แลวมีหลักประกันหรือไม
เงื่อนไขการกูเงินเปนอยางไร ประเด็นรายละเอียดเหลานี้ตองพิจารณาใหรอบคอบ เพื่อใหสามารถคํานวณทุน
ในการดําเนินงานไดเหมาะสม และไมกอใหเกิดปญหาระหวางดําเนินงานโครงการ
(2) พิจารณาเรื่องแรงงาน การประกอบการเองตองใชแรงงาน ผูประกอบการตอง
คิดวาใชแรงงานมากหรื อนอยเพียงไรควรเปน แรงงานเพศหญิงหรือเพศชาย ใชแรงงานเองในครอบครั ว
หรือตองใชแรงงานจากภายนอก ถาตองใชแรงงานจากภายนอกครอบครัวจะหาแรงงานไดในชุมชนหรือ
ตองหาจากที่อื่น หากเปนแรงงานในชุมชนอาจมาทํางานเชากลับเย็นไมตองเตรียมที่พัก หากมาจากภายนอก
ชุมชน ตองเตรียมที่พักให ผูประกอบการตองพิจารณาใหรอบคอบและยอนกลับไปคิดเรื่องทุนดวย
(3) พิจารณาเรื่องการตลาด ซึ่งการตลาดนี้ตองพิจารณาวาอาชีพที่ดําเนินการอยูนั้น
เปนที่ตองการของคนในชุมชนหรือแหลงใกลเคียงเพียงใด มีคูแขงหรือไม เพราะอาชีพที่ประสบความสําเร็จ
มากที่สุด คือ อาชีพที่ปราศจากคูแขง นอกจากนี้ ตองพิจารณาถึงนิสัยการใชจายของคนในชุมชนตลอดจน
กําลังซื้อดวยวาจะเปนอยางไร
(4) พิจารณาเรื่องการจัดการ การจัดการเปนหัวใจสําคัญของการประกอบอาชีพอิสระ
หลายคนมีทุน มีแรงงาน ตลาดมีความตองการ แตดําเนินงานอาชีพไมประสบความสําเร็จเนื่องจากจัดการ
อาชีพไมเปน จึงจําเปนที่ผูประกอบการตองมีความรู ในเรื่องการจัดการอาชีพ ในอาชีพที่ประกอบการให
มากที่สุด การจัดการที่วานี้ไดแก การบริหารเรื่องการลงทุนทําอยางไรจึงจะใหการลงทุนทุกบาททุกสตางค
ไดผลคุมคา การบริหารการทํางานใหมีการทํางานอยางมีระบบ การบริหารดานการตลาดใหมีคนรูจักสินคา
เกิดความประทับใจในสินคา
(5) พิจารณาความถนัดของตนเอง สิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดในการดําเนินงานอาชีพ
คือ ความถนัด ความสามารถ อุปนิสัย ความพรอมของผูประกอบการในการประกอบอาชีพวาชอบหรือไม
ถนัดหรือไม ทําไดหรือไม ถาทําไดก็พิจารณาสิ่งประกอบอื่น ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว
(6) พิจ ารณาอาชีพที่ดํ าเนิ น การวามีค วามสอดคลองกับชุมชนหรื อไม หากเปน
อาชีพที่ตองใชน้ํา มีแหลงน้ําพอเพียงหรือไม เสนทางคมนาคมและการติดตอกับชุมชนอื่นมีสภาพอยางไร
คนในชุมชนมีความเชื่อ หรื อขนบธรรมเนียมประเพณีเปนอย างไร บางอาชีพอาจไปขัด กับความเชื่อของ
คนในชุมชนเปนสวนมากหรือไม เชน ตัดสินใจเลี้ยงหมูในขณะที่คนในชุมชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
หรือขุดบอเลี้ยงปลาในบริเวณใกลวัด
2) แนวทางการเตรียมขอมูลกอนการเขียนโครงการสําหรับอาชีพรับจาง
(1) คาจางแรงงานมากหรือนอย การพิจารณาวาคาจางมากหรือนอยนั้นจะพิจ ารณา
จากตัว เงิน ที่ไ ดรับ อยางเดีย วไมถูก ตอง ตองเปรีย บเทีย บกับ เวลาที่ต องทํา งานดว ยวากี ่ชั่ว โมง เพราะ
บางสถานประกอบการใหเงินเดือนมากกวาสถานประกอบการอื่น แตใหทํางานตั้งแตเชาเลิกค่ําเวลาพักผอน
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ไมมีรายไดจากงานที่ทําจะคุมกับสุขภาพรางกายของเราหรือไม ดังนั้นการพิจารณาคาจางแรงงานจึงตอง
พิจารณาใหรอบดาน
(2) สถานประกอบการหลายแหงตองการผูที่มีความรู ความสามารถเฉพาะในแตละ
สาขา ตองพิจารณาวามีความรูความถนัดตรงกับงานนั้นหรือไม
(3) ความก า วหน าในอาชี พ ควรพิ จ ารณาว าถ าเข าไปทํ างานรั บจ างในสถาน
ประกอบการแลว จะมีโอกาสกาวหนาไดอยางไร บางสถานประกอบการสนับสนุนใหบุคลากร มีความกาวหนา
โดยการใหมีการฝกอบรมเพิ่มเติมความรูสงไปศึกษาดูงาน แตบางสถานประกอบการไมมีการพัฒนาบุคลากรหรือ
สถานประกอบการบางแหง จายคาแรงงานตามจํานวนชิ้นงานที่ทําได ไมมีการพัฒนาความรูแตอยางใด
กิจกรรมที่ 1
วิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพ
ใหผูเรียนวิเคราะหขอมูลแลวบันทึกขอมูลตามความเปนจริงตามหัวขอตอไปนี้
1. อาชีพที่ประกอบการ………………………………………………………………………….
2. ประเภทของอาชีพ
ประกอบการเอง
รับจาง
ขอมูลวิเคราะหอาชีพประกอบการเอง
ประเด็น
ขอมูลสภาพจริง
1.ทุน
2.แรงงาน
3. ตลาด
4. การจัดการ
5. ความถนัด
6. ความสอดคลอง
กับชุมชน

ขอมูลวิเคราะหอาชีพรับจาง
ประเด็น
ขอมูลสภาพจริง
1. คาจางแรงงาน
2. ความรูก ับงานอาชีพ
ที่ทํา
3. ความกาวหนาใน
อาชีพ
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เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
ขอมูลที่ตองใชในการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
1. ข อมูลที่นํ ามาใชกําหนดโครงการพัฒนาอาชีพ จะคลายกับการจัด ทําแผนแต จะมีรายละเอีย ด
ของแตละกิจกรรมมากกวาขอมูลที่จําเปนเหลานี้ ไดแก
1. ความตอ งการของตลาด กอนที่จ ะเลือกการประกอบอาชีพใด ๆ จะตองมีการสํารวจ
สภาพและความตองการของชุมชนที่จะใชเปนแหลงประกอบอาชีพ เชน จํานวนประชากรในชุมชน มีเด็ก
ผูใ หญ ผู ห ญิ ง คนสูง อายุ ป ระกอบอาชี พอะไร มี ฐานะอย า งไร มี ร ายได โ ดยเฉลี่ย สภาพความเปน อยู
ความนิยมสินคาหรือบริการในลักษณะใด ซึ่งสินคาหรือบริการที่ตัดสินใจจะผลิตนั้นมีผูดาํ เนินการอยูหรือไม
หรือมีอยูแลว ไมเพียงพอหรือไมมีคุณภาพ สวนของเรานั้นจะพัฒนาใหแตกตางจากสินคาของผูอื่นอยางไร
การสํารวจความตองการนี้ อาจมีวิ ธีก ารสอบถาม การสังเกต สถิติ จ ากหน วยงานของภาครั ฐและเอกชน
เพื่อทราบปริมาณความตองการของตลาดวาผลิตสินคาไปแลวคุมทุนหรือไม
2. ความพร อ มในการประกอบอาชีพ เมื่ อตั ด สิ น ใจเลือกอาชีพแล ว จะต องพิ จ ารณา
ความพรอมดานตาง ๆ ของอาชีพนั้น ๆ วามีมากนอยพียงใด ไดแก
2.1 ความรูความสามารถเกี่ยวกับอาชีพ โดยพิจารณาวาจะตองใชความรูความสามารถ
ดานใดบาง ผูประกอบการมีพื้นความรูมากนอยเพียงใด ความรูที่ยังขาดอยูจะสามารถศึกษาความรูเพิ่มเติม
ดวยวิธีใด
2.2 สถานที่ ที่จะใชประกอบการก็มีความสําคัญที่จะตองพิจารณา การประกอบ
อาชีพบางอยางขึ้นอยูกับการใชสถานที่ดวย เชน ใชเนื้อที่มากสําหรับการประกอบอาชีพเกษตร สถานที่ตอง
อยูในแหลงชุมชนสําหรับอาชีพคาขาย เปนตน
2.3 เงิน ทุน ต องใชเงินทุน เทาใดสําหรั บอาชีพที่ประกอบการ มีเงินทุน หรื อยั ง
หากยังไมมีจะจัดหาอยางไร ที่ใด
2.4 วั สดุ อุป กรณ จะต องใช วั ส ดุ อุ ปกรณ อะไรบ างและมี หรื อ ยั ง หากยั ง ไม มี
มีวิธีการที่จัดหาไดอยางไร แหลงซื้ออยูที่ใด
2.5 ผูรวมงาน ตองพิจารณาผูรวมงานวามีความจําเปนตองมีกี่คน ใครบาง แตละคน
มีความรูความสามารถดานใดบาง หรือควรมอบหมายงานดานใดใหรับผิดชอบ
2. ขอมูลเพื่อเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
การใหไดข อมูลเพื่อการเขีย นโครงการพัฒนาอาชีพ มีหลายวิ ธี ซึ่งผูเรีย นอาจใชวิ ธีเดีย ว
หรือหลายวิธีประกอบกันก็ได วิธีการเหลานี้ ไดแก
1. จากเอกสาร หนังสือ ไดแก หนังสือทั่วไป หนั งสือรายป หนังสืออางอิง หนังสือพิมพ
เอกสารรายงานตาง ๆ
2. จากสื่อทางไกลตาง ๆ เชน จากรายการโทรทัศน วิทยุ
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3. จากหนวยงานตาง ๆ การดําเนินงานของหนวยงานจะมีขอมูลที่นาสนใจ เชน ราคาขายสง
ขายปลีกในรอบป ปริมาณการผลิต ลักษณะของสินคาที่ตลาดตองการ หนวยงานเหลานี้ เชน กรมสงเสริม
การเกษตร พาณิชยจังหวัด กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
4. ผูรูในชุมชน โดยการสอบถามผูรูในชุมชน เชน ผูนําในหมูบาน ครู อาจารย นักวิชาการ
5. จากการสํารวจ เราสามารถดําเนินการสํารวจภายในชุมชนดวนตนเอง เพื่อใหไดขอมูล
ที่ชัดเจนและถูกตอง เชน สํารวจราคาของสินคา เราอาจสอบถามจากผูขายไดโดยตรงหลาย ๆ คน
6. จากการสังเกต อาจใชวิธีการสังเกตก็ได เชน สังเกตวิธีการขายของผูประกอบการบางคน
ที่ทําใหสินคาขายดีกวาผูอื่น
7. การสัมภาษณ ใชวิธีนี้เพื่อใหไดขอมูลที่มีรายละเอียด เชน วิธีและเทคนิคการทําขนมจีบ
เราอาจจะต องใชเวลาสัมภาษณ นานกว าวิ ธีอื่น ๆ ซึ่งจะต องจดหัว ขอไปลว งหนาก อน เพื่อใหได ข อมูล
ที่ครบถวนสมบูรณ
3. การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
โครงการเปน การกํ าหนดรายละเอีย ดในสิ่งที่จ ะทําอย างมีค วามสัมพัน ธ เพื่อใชใ นการควบคุ ม
การดําเนินงานอาชีพใหดําเนินไปอยางเปนระบบ
การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ มีรายการที่ตองจัดทําขอมูลและรายละเอียด ดังนี้
1) ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการจะตองมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจงเขาใจงายวาจะกระทําสิ่งใด เชน
โครงการเลี้ยงไกเนื้อ โครงการปลูกกลวยน้ําวา
2) หลักการและเหตุผล
การเขียนหลักการและเหตุผล เปนการนําเสนอขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความจําเปน
หรื อ ความสํ า คั ญ และที่ ม าของโครงการ โดยผู เ ขี ย นจะต อ งระบุ ถึ งสภาพป ญ หา เหตุ ผ ลความจํ า เป น
พรอมจั ดหาข อมูลมาสนับสนุ นใหชัดเจน เชน สถิติข อมูลจากหน วยงานภาครั ฐ สภาพปญ หาของชุมชน
ที่ผา นการประชุ มประชาคม หรื อนโยบายภาครั ฐ จากสว นกลาง สว นท องถิ่น ซึ่ งจะต องแสดงให เห็ น
ถึงความสอดคลอง และชี้ใหเห็นถึงขอดีของการดําเนินงานโครงการและขอเสียหากไมมีการดําเนินงานโครงการ
3) วัตถุประสงค
วัตถุประสงค เปนข อความที่แสดงถึงความต องการหรือผลของการกระทําสิ่งหนึ่ งสิ่งใด
ที่ชัด เจน สามารถปฏิ บัติ วั ด และประเมิน ผลได โครงการหนึ่ ง อาจจะมีวั ต ถุประสงค เพีย งข อเดี ย วหรื อ
หลายขอก็ได
4) เปาหมาย
เปาหมาย เปนการกําหนดผลงานตามโครงการไวลวงหนาวา เมื่อดําเนินงานตามโครงการ
ไปแลวจะไดผลอะไร อยางไร การกําหนดเปาหมาย จะมีการกําหนดใน 2 ลักษณะ คือ
(1) เปาหมายเชิงปริมาณ เปนการกํ าหนดผลงานในดานปริมาณวาจะได งาน กี่ชิ้น กี่ค น
กี่เลม กี่ชุด กี่ตําบล กี่แหง ฯลฯ
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(2) เป าหมายเชิ งคุ ณ ภาพ เปน การกํ าหนดคุ ณ ภาพของผลงานที่ร ะบุไว ใ นเชิงปริ มาณ
วางานที่ไดจากโครงการนั้นดีอยางไร มีคุณคาอยางไร เกิดประโยชนอยางไร ฯลฯ
5) วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนิ นการ เปนการเขียนขั้น ตอนรายละเอีย ดภารกิจ ที่จะตองปฏิบัติ เพื่อใหงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนั้น ในการเขียนวิธีดําเนินงานจึงควรคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้
(1) จําแนกเปนกิจกรรมยอยหลาย ๆ กิจกรรมเรียงตามลําดับ ตั้งแตเริ่มตนการดําเนินงาน
จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการใหชัดเจน
(2) กิจกรรมแตละกิจกรรมจะตองกําหนดระยะเวลา โดยกําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงาน
ตัวอยาง
ปฏิทินปฏิบัติโครงการปลูกกลวยน้ําวา 2 ไร
ที่

กิจกรรม

1 ศึกษาขอมูลตาง ๆ
เชน ดานตลาด
แหลงขาย
ปจจัยการผลิต
เขียนโครงการ
2 จัดหาและรวบรวม
3 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ
เงิ น ทุ น สถานที่
แรงงาน ทั ก ษะ
ตาง ๆ
4 เ ต รี ย ม แ ป ล ง
ปลูกกลวย
5 ปลูกกลวย
6 ดูแลรักษาโดยให
ปุย ปองกันกําจัด
7 ศัตรูพืช
ตัด กล วยและจั ด
จําหนาย
8 ตกแตงกอกลวย

ระยะเวลาปฏิบัติงานตัง้ แต 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 53
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หมาย
เหตุ
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เมื่อจัด ทําปฏิทินปฏิบัติ งานแลวจะต องตรวจสอบความพรอมของปจจัย การผลิต ความรู
ความสามารถของเจาของ แรงงาน เงินทุน แหลงจําหนาย ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานอาชีพ เปนการเตรียม
ความพรอมกอนการดําเนินงานโดยใชการตรวจสอบรายการตาง ๆ ดังตัวอยางตอไปนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
รถแทรกเตอรสําหรับเตรียมดิน
จอบ
วัสดุ อุปกรณ
ปุย
สารเคมีปราบศัตรูพืช
หนอกลวย
ที่ดิน
แรงงาน
เงินลงทุน
แหลงจําหนาย
ฯลฯ

มี
พอเพียง ขาด
/
/

ไมมี

จัดหาไดอยางไร

/
/
/
/
/
/
/

6) ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ
การกําหนดระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตามโครงการใหระบุการเริ่มตนกิจกรรมจนกระทั่ง
สิ้นสุด เชน ตั้งแต 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
7) งบประมาณ
การกําหนดงบประมาณเปนการแสดงขอมูลในรูปของตัว เงิน หรื อสิ่งของที่ตี คาเปนเงิน
โดยจะต องแจกแจงใหชัด เจนว าจะใชเงิน ในรายการใดบาง เชน ค าแรงงาน ค าขนสง ค าวั สดุ อุปกรณ
ในแตละรายการจะกําหนดใชงบประมาณเทาไร ถาจะใหสมบูรณควรประมาณรายไดที่คาดวาจะไดรับไวดวย
เพื่อจะไดนํ าไปใชใ นการจัด การงานอาชีพ ใหมีความคลองตั วและใชในการปรับงบประมาณ ค าใชจ าย
เพื่อใหเกิดความสมดุล หรือผลกําไรในการดําเนินงานอาชีพ ดังตัวอยางตอไปนี้
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ตัวอยางการจัดทํางบประมาณคาใชจายโครงการปลูกกลวยน้ําวา 2 ไร
งบประมาณที่ตองใช
ที่

รายการ

คาแรงเตรียมแปลงปลูก 3 วัน
วันละ 100 บาท
2 คาหนอกลวย 150 หนอ ๆ ละ
5 บาท
3 คาแรงปลูกกลวย 4 วัน ๆ ละ
100 บาท
4 คาปุย 3 กระสอบ ๆ ละ
100 บาท
5 คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
6 คาแรงตัดกลวย 10 วัน ๆ ละ
100 บาท
7 คาสึกหรอของรถแทรกเตอร
8 คาเชาที่ดิน
9 คาดอกเบี้ย
10 คาน้ํามันรถ
รวม
1

จํานวนเงิน
ที่
(บาท)
1
300

รายไดที่คาดวาจะไดรับ
จํานวนเงิน
รายการ
(บาท)
ตัดกลวยขาย 10,000 ลูก
1,000
(รอยละ 10 บาท)
ตัดกลวยขาย 20,000 ลูก
4,000
(รอยละ 20 บาท)
ขายใบตอง
500

750

2

400

3

300

4 ขายหนอกลวย 100 หนอ ๆ ละ
5 บาท
5 ขายปลีกลวย
รวม

500
1,000

500
300
4,250

200
300
200
300
6,300

8) เครือขาย
เครือขาย หมายถึง หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กลุมบุคคล ชุมชนและแหลงวิทยาการ
ที่มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุน ประสานงานและมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน ในการระบุ
เครื อข ายจึ งต องกํ าหนดใหชั ด เจนว า เครื อข า ยมี หน ว ยงานหรื อ บุค คลใดบา ง และมีส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
การดําเนินงานโครงการนี้อยางไร
9) การประเมินผลและรายงานผลโครงการพัฒนาอาชีพ
การประเมิน ผลและรายงานผลโครงการพั ฒ นาอาชี พ เปน การระบุ ว า การดํ าเนิ น งาน
โครงการนี้กําหนดจะประเมินผลโครงการนี้อยางไร ดวยวิธีการใด การประเมินโครงงานนี้สามารถแบงเปน
3 ระยะ คือ
1. ประเมินผลกอนดําเนินโครงการ เปนการตรวจสอบความพรอมของปจจัยตาง ๆ ที่ตองใช
ไดแก เงินลงทุน วัสดุ อุปกรณ แรงงาน ตลาด ระบบการจัด การ ความถนัด ความสอดคลองของอาชีพ
กับชุมชน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในระยะเริ่มตนโครงงาน
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2. ประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ เปนการประเมินระหวางการดําเนินงานเพื่อทราบ
ความกาวหนาของงาน แนวโนมความสําเร็จของโครงการ และมีปญหาอุปสรรคอะไรบางเพื่อหาวิธีแกไข
3. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินผลเพื่อหาขอสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ
แลวว า ประสบผลสําเร็ จตามวัต ถุประสงค และเปาหมายหรื อไม เพราะเหตุใ ด มีปญ หาอุปสรรคอย างไร
และมีวิธีแกไขอยางไร
วิ ธี ก ารประเมิน ผลมี หลายวิ ธี อาจใช ห ลาย ๆ วิ ธีป ระกอบกั น ก็ ได เช น แบบประเมิ น
การอภิ ป ราย โดยดํ าเนิ น การเมื่ อโครงการสิ้ น สุ ด ลงตามระยะเวลาที่ กํ า หนด จากนั้ น ประมวลข อ มู ล
การดําเนินงานสรุปเปนรายงานทุกครั้ง เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานครั้งตอไป หรือรายงานใหเจาของ
กิจการอาชีพทราบ
10) ผูรับผิดชอบโครงงานพัฒนาอาชีพ
กําหนดระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาอาชีพ ในกรณีที่เปนโครงการที่มีผูร วมงาน
หลายคน ใหระบุไวดวยวามีกี่คน ใครบาง รับผิดชอบการดําเนินงานดานใดของโครงการพัฒนาอาชีพนั้น ๆ
11) ความสัมพันธกับโครงงานอื่น
การระบุ ค วามสั ม พั น ธ กั บ โครงการอื่ น เป น การระบุ ว า โครงการที่ ดํ า เนิ น งานนี้
เอื้อประโยชนตอเนื่ องหรื อประสานงานกับโครงการอื่น อย างไร นอกจากนี้ยั งเปนการตรวจสอบดว ยว า
โครงการตาง ๆ ที่ระบุดําเนินงานมีความสัมพันธกัน หรือมีความซ้ําซอนกันหรือไม
12) ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลที่ค าดว าจะได รับ เปน การกําหนดผลผลิต ในดานต าง ๆ ที่จ ะเกิด ขึ้ น ทัน ทีเมื่อสิ้น สุด
โครงการพัฒนาอาชีพรวมถึงผลลัพธ ในดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

100
กิจกรรมที่ 2
การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
ใหผูเรียนเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ ตามที่ผูเรียนสนใจ คนละ 1 โครงการ
ตามหัวขอตอไปนี้
1. ชื่อโครงการ
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค
4. เปาหมาย
5. วิธีดําเนินการ
6. ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ
7. งบประมาณ
8. เครือขาย
9. การประเมินผลและรายงานผลโครงการ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
11. ความสัมพันธกับโครงการอื่น
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
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เรื่องที่ 3 การเขียนแผนปฏิบัติการ
การดําเนินงานอาชีพ เมื่อจัดทําโครงการเรียบรอยแลว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ระบบ ผูดําเนินงานโครงการควรตองจัดทําแผนปฏิบัติการโดยนําขั้นตอนที่ระบุไวในวิธีดําเนินการมาจัดทํา
รายละเอียดตามแบบฟอรม
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินการ
กลุม
เปาหมาย เปาหมาย หมูบาน ตําบล อําเภอ

ระยะ
งบประมาณ
เวลา
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เรื่องที่ 4 การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ
การดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพ ใหประสบความสําเร็จการตรวจสอบติดตามโครงการ
และการควบคุมโครงการ เปนระบบที่สําคัญตอการจัดการโครงการไดดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบโครงการ หมายถึง กระบวนการการวัดและการตรวจสอบที่ทําเปนประจํา
ในแตละระยะของการดําเนินงานโครงการ โดยจะทําการวัดและตรวจสอบปจจัยนําเขา ไดแก ความพรอม
ของทุ น แรงงาน ตลาด การจั ด การ ความถนั ด ความสอดคลองของอาชีพ กั บชุ มชน กระบวนการ
ดําเนินงาน ตรวจสอบการดํ าเนินงานโครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม และติดตามผลผลิต ผลิตภัณ ฑ
บริการที่เกิดขึ้นว าเปนอย างไร โดยการติดตามโครงการ มีจุดมุงหมายเพื่อใหข อมูลแกฝายบริหารในการ
ชี้ใหเห็นสถานการณของโครงการเกีย่ วกับการใชทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือผลผลิต ผลิตภัณฑ
บริการของโครงการเพื่อการแกไขปรับปรุงสถานการณตาง ๆ ของโครงการที่เปนปญหาไดทันทวงที
การควบคุมโครงการ หมายถึง กระบวนการที่บังคับใหกิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามแผนงาน
และวั ต ถุ ประสงค ที่ได กํ าหนดไว การควบคุ มโครงการจะช ว ยกระตุ น ใหผูบ ริ หารโครงการ ตลอดจน
ผู ป ฏิ บั ติ ง านโครงการให ส นใจช ว งการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ไม ใ ห ก ารดํ า เนิ น งานเบี่ ย งเบนไปจากแผน
และเพื่อแกไขขอผิดพลาดเมื่อสถานการณไมเปนไปตามที่วางแผนไว เพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จ
ระบบการควบคุมโครงการเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ควรควบคุมโครงการใน 5 ดาน ดังนี้
1. การควบคุ มทรั พยากรทางกายภาพ ได แก การตรวจสอบว าวั ต ถุประสงค อุปกรณ
เครื่ อ งมื อ อาคาร ที่ ดิ น และบุ ค ลากร ผู ป ฏิ บั ติ ง าน มี ป ริ ม าณและลั ก ษณะตามที่ กํ า หนดไว สํ า หรั บ
การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการประหยัดในการบรรลุวัตถุประสงค
2. การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก การตรวจสอบกํากับดูแลเทคนิค เครื่องจักร
เครื่ องมือตาง ๆ และวิ ธีปฏิบัติงานของบุค ลากร ผูปฏิบัติใหถูก ตองตรงตามหลักการที่กําหนดไว สําหรั บ
การปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ
3. การควบคุ มผลการปฏิบัติ งาน เปน การจั ด การใหโ ครงการการผลิตได ปริ มาณตามที่
กําหนดไวตามคุณภาพ และตามชวงเวลาที่กําหนดไว
4. การควบคุมดานการเงิน ไดแก การควบคุมดานรายจาย การควบคุมดานงบประมาณ และ
ดานการบัญ ชี เพื่อใหเกิด ความมั่น ใจว ารายรั บและรายจ ายของโครงการเปน ไปตามแผนและโครงการ
สามารถทําใหเกิดผลผลิต ผลิตภัณฑ บริการตามวัตถุประสงค
5. การควบคุ มบุค ลากร เปน การควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงานโครงการ
ใหเปน ไปตามวิ ธีก ารที่กํ าหนดไว และใหเปน ไปตามกํ าหนดการโครงการ การควบคุ มการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากรอาจใชการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเปนระบบและเปนทางการ
การติ ด ตามและการควบคุ มโครงการเปน กิ จ กรรมที่เกี่ ย วเนื่ องกั น และมัก ใชค วบคู กั น
เพื่อปรับการปฏิบัติงานใหไปสูทิศทางที่ตองการ กลาวคือ เมื่อไดติดตามดูผลการปฏิบัติงานวาเปนอยางไร
แลวตองมีการควบคุมเพื่อปรับการปฏิบัติงานใหไปสูทิศทางที่กําหนดไวในแผน เพื่อชวยใหโครงการบรรลุ
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สิ่งที่เปน วั ต ถุประสงค ข องโครงการ ในการดํ าเนิ น งานโครงการ การติ ด ตามและการควบคุมจึ งชว ยให
โครงการมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งระบบตลอดอายุของโครงการ
การรายงานผลเปนการสรุปจากผลการประเมินว าเปนไปตามโครงการหรื อไม มีปญหา
อุปสรรคอย างไร เพื่อหาแนวทางแก ไข และสงเสริ มใหการปฏิบัติงานตามโครงการนั้น มีประสิทธิภ าพ
มากยิ่งขึ้น
การประเมินผลโครงการ นอกจากจะประเมินความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวแลว
ผูประกอบการควรทําการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมของตนเองดวย เพราะผูประกอบการสวนใหญ
จะนึกถึงแตผลกําไรโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะมีผลตอความมั่นคงของอาชีพในระยะยาวดวย
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กิจกรรมที่ 3
ให ผู เ รี ย นบั น ทึ ก ข อ มู ล สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาอาชี พ ของตนเอง
ตามแบบฟอรมที่กําหนด
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ระยะเวลาดําเนินงาน
เริ่มโครงงานวันที่.....................เดือน.............................................พ.ศ. ........................................
สิ้นสุดโครงงานวันที่................เดือน.............................................พ.ศ. ........................................
รวมเวลาดําเนินงาน..................ป...................................เดือน.................................วัน.................
2. ตนทุนการผลิต/การบริการ................................................................................................บาท
3. จํานวนผลผลิตที่ได/การบริการทั้งหมด.....................................................................................
4. การจัดจําหนาย/บริการ.............................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. ราคาจําหนายตอหนวย
ราคาต่ําสุดหนวยละ............................................................................................................บาท
ราคาสูงสุดหนวยละ...........................................................................................................บาท
ราคาเฉลี่ยหนวยละ............................................................................................................บาท
6. แหลงจําหนาย ก. .....................................................................................................................
ข. .....................................................................................................................
ค. .....................................................................................................................
7. รายได กําไร ขาดทุน..........................................................................................................บาท
8. การแบงผลกําไร ขาดทุน (ถามีผูรวมงาน) ...............................................................................
.................................................................................................................................................
9. ทรัพยสินคงเหลือ
9.1 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท
9.2 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท
9.3 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท
9.4 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท
10. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
11. การตัดสินใจ
11.1 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล.........................................................................................
.................................................................................................................................
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11.2 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล.........................................................................................
.................................................................................................................................
11.3 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล.........................................................................................
.................................................................................................................................
11.4 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล.........................................................................................
.................................................................................................................................
ขอคิดเห็นของผูรู.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................
(...............................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ. .........
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กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

2. นายสุธี

วรประดิษฐ

3. นางสาวสุวิชา

อินหนองฉาง

4. นายเสกขภัทร ศรีเมือง

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา
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ผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ งครังที
1. นางอัญชลี
2. นางดุษฎี
3. นายสุธี
4. นางสาวกฤษณา
5. นายสุภาพ
6. นางสาวทิพวรรณ

(วันที - พฤศจิกายน
ธรรมวิธีกุล
ศรีวัฒนาโรทัย
วรประดิษฐ
โสภี
เมืองนอย
วงคเรือน

ผูพิมพตนฉบับ
นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผูออกแบบปก
นายศุภโชค
ศรีรตั นศิลป

)

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ
3. นางตรีนุช

จําจด
หอมดี
สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

แกวมณี

กศน.เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูป รับปรุงขอมูล
นางสาวลลิตา

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นางสาวเบ็ญจวรรณ
นางเยาวรัตน
นางสาวสุลาง
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวนภาพร
นางสาวชมพูนท
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คณะผูป รับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาทีร่ องเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูป รับปรุงขอมูล
นางสาวปริญญารัตน

มาทอง

กศน.เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นางสาวเบ็ญจวรรณ
นางเยาวรัตน
นางสาวสุลาง
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวนภาพร
นางสาวชมพูนท

